
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

25 сесії 8 скликання 

23 грудня 2021 року                                                    № 1390 
 

 

Про затвердження Програми  

соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської територіальної   

громади  на 2022 рік 

 

 

                Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»,   заслухавши та обговоривши 

проєкт програми соціально-економічного  розвитку Баранівської міської  

територіальної громади  на 2022 рік,   міська  рада 

 

                ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Баранівської 

міської   територіальної громади на 2022 рік (далі Програма), що додається. 

2. Довести до підприємств, організацій та установ незалежно від форм 

власності і підпорядкування основні завдання Програми. 

 

3. Щопівроку аналізувати хід виконання основних показників 

Програми та при необхідності вносити пропозиції  щодо їх коригування.   

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 



  Додаток 

до рішення 25 сесії 8 скликання                                                                                            

                                                                                                         від 23.12.2021р. №1390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  
соціально-економічного  розвитку  

Баранівської міської   територіальної громади   

на 2022 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Програми соціально-економічного  розвитку  

Баранівської міської  ОТГ на 2022 рік 
 Назва програми Програма соціально-економічного розвитку Баранівської 

міської  територіальної громади на 2022 рік 

 Мета програми Узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та 

суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню 

сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного 

розвитку громади. 

 Очікувані 

результати 

виконання 

програми 

Розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя 

населення за рахунок створення передумов для стійкого 

соціально-економічного розвитку громади 

 Структура 

програми 

Вступ 

Загальні положення 

1. Аналітична частина 

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку 

громади у 2022 році 

3. Бюджет громади на 2022 рік 

4. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва 

5. Управління об’єктами комунальної власності 

6. Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрою громади 

7. Органи місцевого самоврядування 

8. Соціальний захист населення 

9. Надання адміністративних послуг 

10. Культура, розвиток фізичної культури та спорту 

11. Освіта 

12. Охорона здоров’я 

13. Землеустрій громади 

14. Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових 

Програм 

 Ініціатор 

розроблення 

програми  

 

Виконавчий комітет Баранівської  міської ради 

 Розробник 

програми 

Відділ бухгалтерського обліку Баранівської міської ради 

 Відповідальні 

виконавці 

програми 

Виконавчі органи міської ради, територіальні підрозділи 

центральних органів виконавчої влади, заклади, установи, 

фонди, суб’єкти господарювання міста 

 Термін реалізації 

програми 

2022 рік 

 Обсяги 

фінансування 

програми, тис. 

грн. 

Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з 

міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти 

інших джерел не заборонених чинним законодавством 

 Контроль за 

виконанням 

програми 

Покладається на голів постійних депутатських комісій міської 

ради, заступників міського голови, начальників відділів. 



                                                     

Вступ 

 

Програма соціально-економічного розвитку Баранівської  ТГ  на 2022 рік 

(далі - Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, конкретні 

завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, 

виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих 

програм. 

Співпраця органів місцевого самоврядування на виконання зазначених 

умов передбачає досягнення визначеної у Програмі  мети, отримання підтримки 

громади. 

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові 

програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України №695 від 05.08.2020 року. 

Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по 

створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного 

розвитку громади, зростання добробуту і підвищення якості життя населення 

Баранівської об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення 

позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її 

конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та 

показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні 

заходи економічного і соціального розвитку Баранівської міської ради  на  2022 

рік. 

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих 

суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та 

враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та  

поточну економічну ситуацію в країні. 

Термін реалізації Програми  соціально-економічного розвитку 

Баранівської  ОТГ – 2022 рік. 

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 

забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 

бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для 

створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних 

соціальних стандартів та гарантій. 

На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій соціально-

економічного розвитку в 20201році, наявних проблем і можливих ризиків у 

Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи економічної 

та соціальної політики влади на 2022 рік, які спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності економіки територіальної громади на основі 

інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення якісного та безпечного 

середовища життєдіяльності населення, а також критерії ефективності її 

реалізації. 



Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній 

мірі вирішити ключові проблеми громади, Програма передбачає концентрацію 

ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних для 

об’єднаної територіальної громади, а також виконання заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту 

громадян, реформування житлово-комунального господарства, подальше 

поліпшення інвестиційного клімату та застосування інноваційних механізмів 

управління. 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади на 2022 рік, заходи та завдання для розвитку 

галузі (сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам 

розвитку і заходам регіональних цільових програм. 

Фінансування заходів Програми у 2022 році здійснюватиметься за 

рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, власних коштів 

господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від 

надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, 

спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення 

до Програми  затверджуються Баранівською  міською радою за поданням 

депутатів, постійних  комісій міської ради, членів виконкому та мешканців міста. 

Звітування про виконання Програми двічі на рік – за шість місяців та підсумками 

року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І.Аналітична частина 

Коротка характеристика громади 

 

          Баранівська  об’єднана територіальна громада утворена у грудні 2016 року 

відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» шляхом об'єднання 13 міської/селищної/ сільських рад Баранівського 

району. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року 

№711-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Житомирської області», підпункту 4 п.2 Прикінцевих 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад».  

Процес утворення Баранівської міської територіальної громади завершено 

проведенням перших місцевих виборів у жовтні 2020 року. До складу 

Баранівської міської ТГ увійшли 35 населених пунктів, доєднавши до громади 

смтю Першотравенськ.  

         ТГ займає площу 602,001 км2  з населенням 26 тис. мешканців, у тому числі 

у  м. Баранівка – 12 тис. осіб. 

Баранівська громада розташована у південно-західній частині 

Житомирської області на обох берегах р. Случ, за 78 км від обласного центру м. 

Житомира та за 220 км від столиці України м. Києва. Відстань до найближчої 

станції Радулин – 26 км. Район відноситься до Полісся. Межує:  

- на півночі - з Новоград-Волинським районом;  

- на сході – з Довбиською громадою;  

- на заході –з Дубрівською громадою;  

- на півдні – з Хмельницькою областю та Романівським районом. 

      Баранівську громаду перетинає одноколійна електрифікована залізнична 

лінія Новоград-Волинський - Шепетівка Південно-Західної залізниці. Власні 

зовнішні перевезення громади здійснюються по мережі територіальних 

автодоріг, до яких відносяться - Т-06-12 /Новоград-Волинський – Полонне – 

Старокостянтинів/ та Т-06-01 /Баранівка – Висока Піч/.  

       Адміністративний центр громади – місто Баранівка.  

       17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 

«Про утворення та ліквідацію районів». Після внесення змін до адміністративно-

територіального устрою в Україні Баранівська міська ТГ ввійшла до складу 

новоствореного Новоград-Волинського району  (Склад району - 2 міські 

громади, 3 селищні громади, 7 сільських громад). Баранівська громада зайняла 

друге місце за кількістю населення після Новоград-Волинської міської ТГ, та 

друге місце за площею після Ємільчинської селищної ТГ. 

 

Порівняння Баранівської міської ТГ, району та області 

 
Площа, 

км2 

Площа ОТГ, % 

до 

району/області  

Населення 

Населення 

ОТГ, % до 

району/обла

сті 

Густота 

населення 

Баранівська міська 

ТГ 

602,001 х 26745 х 44,4 



Новоград – 

Волинський  район 

5237,300 11,5% 169704 15,8% 32,4 

Житомирська 

область 

29651,700 2,0% 1208212 2,2% 40,7 

 

 

 
Рис.1. Мапа Баранівської міської ТГ 

 

 

Виробнича інфраструктура 

 

На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, 

харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство. 

Найбільшими промисловими підприємствами ТГ є: ДП «Баранівське 

лісомисливське господарство», ТОВ «Органік мілк», ТОВ «Органічний м'ясний 

продукт», ТОВ «Баранівський молокозавод», ТОВ «Декор Кераміка», ТОВ 

«Декор Україна», ТОВ «Полянківська кераміка», ПАТ «Екоугольгруп», ТОВ 

«Альянс Техфарфор», Меблева фабрика “Гермес”, ДП «Шпат». Виробнича 

спеціалізація: лісопереробна, виробництво органічної харчової продукції, 

меблів, продукції з фарфору та скла. 

Розпочали свою роботу нові органічні виробники: ФГ “Органічна 

курочка”, ТОВ “Органік Берріз”, ТОВ “Альфабет Агро”- виробництво 

органічних яєць, малини, часнику, картоплі, суниці, смородини. 



У промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі: - 

лісопереробна - 40%; - обробна – 30%; - м'ясо-молочна - 25%; - інші – 5%  

Водночас, на місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 15% 

працездатного населення (усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як фактор 

географічної близькості обласного центру – Житомира (75 км) та м. Новоград-

Волинського (40 км), так і сезонна зайнятість на сільськогосподарських роботах 

і неформальна зайнятість. Крім того, частина працездатного населення виїздить 

у пошуках роботи за межі країни. 

Частка осіб старшого працездатного і пенсійного віку у громаді динамічно 

зростає. Тому для Баранівської міської ТГ актуальними є ті ж демографічні 

проблеми, що і на національному рівні: передусім - старіння населення. Ще 

майже 1000 осіб зареєстровані як фізичні особи-підприємці.                

Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват 

банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Добробут». 

 

        Земельні ресурси громади, га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними сільськогосподарськими підприємствами, зареєстрованими на 

території громади, є ТОВ «Галекс Агро», ТОВ «Агровест Груп», ТОВ «БСП 1»,  

ТОВ «БТТ АГРО»,  СТОВ «МиРославель Агро»,  ТОВ «Марківка Агро -ВТ»,  

ТОВ «Баранівка Агро», ФОП Обухівський Р. В., Ф/г «Сахнюкове», ТОВ 

«Агрополісся-12», ТОВ «Форестполісся».  

Категорія земель 

 

Площа,га % 

Землі с/г призначенння 34975,5701 59 

Землі водного фонду 1573,36 2 

Землі лісового фонду 21796,3284 36 

Землі під забудовами 1358,5521 2 

Багаторічні насадження 386,8094 - 

Інші землі 109,56 1 

Разом 60200,18 100 



 
 

 

 

Транспортна інфраструктура 

 

Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами 

загального користування державного та місцевого значення. Основний 

транспортний вузол-зв'язок розташований у в місті Баранівка, де перетинаються 

автомобільні шляхи. За діючою маршрутною мережею пасажирського 

автомобільного транспорту здійснюється перевезення на приміській маршрутній 

мережі та на внутрішньо обласній маршрутній мережі.  

Дорожня інфраструктура громади знаходиться в  незадовільному стані, 

цьому передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через недостатнє 

фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не було 

можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко 

запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції.  

Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального 

користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми 

власності. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального 

ремонту та реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з 

недостатнім фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай 

занедбаному стані. 

 

 

Містобудівні документи 

На території громади наявна актуальна містобудівна документація: 

«Генеральний план м. Баранівка Житомирської області» затверджений 

рішенням 16 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22.12.2017р. №778. 

34 975,5701

1 573,3600

21 796,3284

1 358,55 386,8094
109,5600

Земельні ресурси громади

Землі с/г призначенння

Землі водного фонду

Землі лісового фонду

Землі під забудовами

Багаторічні насадження

Інші землі



«Схема планування території Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади Житомирської області» затверджена рішенням 30 сесії 7 скликання 

Баранівської міської ради від 10.05.2019 №1802 (без території Першотравенської 

селищної ради). 

 В 2022 році планується розроблення «Комплексний план 

просторового розвитку території Баранівської міської  територіальної  громади 

Новоград-Волинськогорайону Житомирської області». 

 

 

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2022 РОЦІ 

 

У 2022 році основні зусилля органів влади спрямовуватимуться на 

досягнення позитивних тенденцій економічного розвитку громади, застосування 

ефективної раціональної політики використання бюджетних коштів, реалізацію 

державної політики, спрямованої на реанімування економіки, підвищення 

соціальних стандартів і покращення добробуту мешканців громади. 

Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста, 

недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу 

систем забезпечення життєдіяльності громади. 

  Основна мета: 

     Забезпечення захисту прав та добробуту громадян, зменшення негативних 

наслідків в економіці шляхом ефективного використання усіх інструментів та 

чинників її відновлення і модернізації, реалізація в громаді власного потенціалу 

розвитку. 

 

 Пріоритети економічного розвитку громади: 

 збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення 

конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний 

розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг; 

 сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та 

залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади; 

 участь у проектах міжнародної технічної допомоги; 

 розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового 

обслуговування; 

 ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів 

комунальної власності; 

 якісне утримання території та об’єктів благоустрою; 

 підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання 

енергоресурсів у всіх сферах господарювання; 

 розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи. 

У сфері соціальної та гуманітарної політики: 

 забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств 

населення; 

 послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності 

безробітних; 



 легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості; 

 зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері; 

 підвищення безпеки життєдіяльності населення; 

 забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм; 

 забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти; 

 якісне медичне обслуговування населення; 

 залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та 

спортом; 

 культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального 

потенціалу мешканців міста. 

 

Основні завдання Програми полягають у: 

 забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та 

утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, 

впровадження нових енергозберігаючих технологій; 

 стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме 

забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та приватного секторів в 

енергоресурсах; 

 створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій; 

 сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, 

спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій; 

 забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, 

підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади; 

 забезпечення населення якісними комунальними послугами; 

 забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування діяльності 

установ бюджетної сфери, виплати заробітної плати і соціальних виплат, 

економія коштів та енергетичних ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2022 РІК 

 

Бюджетна політика 2022 року буде спрямована на вирішення вкрай 

нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного 

використання коштів міського бюджету. 

Доходи місцевого бюджету 
Показники дохідної частини міського бюджету на 2022 рік розроблені на базі  

чинних  Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням змін і 

доповнень.  



При прогнозуванні  дохідної частини  бюджету міста на наступний рік  

було враховано: 

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних 

надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік (з урахуванням 

надходжень по Першотравенській селищній раді),  очікувані надходження 

за 2021 рік. 

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 - 2020 

років та 11 місяців 2021 року, норми чинного Бюджетного та Податкового 

кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому 

нормативи їх зарахування до відповідних бюджетів; 

- зміни податкового та бюджетного законодавства; 

- інші показники. 

В цілому, показник доходів  бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 

149423,6 тис.  грн, у тому числі: 

  загальний фонд – 141916,7 тис. грн.; 

  спеціальний фонд –7506,9 тис. грн.. 

Показники надходжень до місцевого бюджету: 

 
Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2022 рік, у порівнянні 

до плану зі змінами на 2021 рік, збільшено на 18791,7 тис. грн або на 14,4% (до 

очікуваних на 45046,  9 тис. грн. , або на 46,3%), у тому числі по: 

 загальному фонду – збільшується на 36107,1 тис. грн або на 34,1% 

(до очікуваних на 50916,7 тис. грн або на 55,9%); 

 спеціальному фонду – зменшується  на 17315,4 тис.  грн або на 69,8% 

(до очікуваних на 3653,1 тис. грн або на 32,7%). 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 

доходи фізичних осіб, що становить 72,3 % від показника доходів загального 

фонду 2022 року. 
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     Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 

наступний рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати 

праці, рівня середньої заробітної плати , розміру мінімальної заробітної плати 

на 2022 рік, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Ріст 

надходжень 2022 року становить майже 182,1 %  до очікуваного показника 2021 

року. 

      Основні чинники , які вплинуть на надходження податку на доходи 

фізичних осіб : 

- Збільшення зарахування ПДФО на 4% за рахунок відповідного зменшення 

до державного бюджету. Тобто у 2022 році до міського бюджету буде 

зараховуватися не 60% , а 64% податку на доходи фізичних осіб; 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 

Значне зростання показника відбудеться за рахунок зростання мінімальної 

заробітної плати з 01.12.2021 до 6500 грн. та з 01.10.2022 до 6700 грн., що в свою 

чергу призведе до зростання фонду оплати праці . 

- легалізація виплати заробітної плати. 

Динаміка надходжень по ПДФО за 2020-2022 роки, тис.грн. 
 

 
 

Враховані в бюджеті показники податку та збору на доходи фізичних 

осіб на 2022 рік, становлять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) – 

97934,2 тис. грн., або 95,4 % від загальної суми ПДФО ; 

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу , що сплачується податковими агентами  

(11010200)  – 1300 тис. грн. ( 1,3 % ); 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (11010400)  - 2700,0 

тис. грн. (2,7 %); 

податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування (11010500) – 650,0 тис. грн. (0,6%). 

 Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів на 2022 рік здійснено із врахуванням очікуваних надходжень 

(нарахувань) такої рентної плати у поточному році, термінів сплати, а також 

2020 рік 2021 рік очікувані 2022 прогноз 

45688,8
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аналізу динаміки надходжень у попередніх періодах та без застосування 

індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях. 

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання 

лісових ресурсів є: деревина, заготовлена в порядку рубок головного 

користування; деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо 

поліпшення якісного складу лісів, використання корисних властивостей лісів та 

інше. 

Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду 

державного бюджету, 26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% 

- до доходів місцевих бюджетів. 

        Показники рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів до місцевого бюджету на 2022 рік складають 4000,0 тис.грн., 

порівняно із очікуваним показником 2021 року збільшується на 884,0тис. грн. 

або на 28,4 відсотка. Тобто, рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування  (13010100) становить 1450,0 тис. грн., рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування ) – 2550,0 тис. грн. 

Динаміка надходжень рентної плати за спец,використання лісових 

ресурсів до бюджету міської ради,тис.грн.   

 

 Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин 

загальнодержавного та місцевого значення на 2022 рік здійснено з урахуванням 

динаміки надходжень за попередні роки, прогнозного індексу цін виробників у 

добувній промисловості і розробленні кар’єрів (крім застосування їх до рентної 

плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин), а також тенденції видобутку (погашення) корисних копалин та діючих 

ставок. 

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та газового конденсату) зараховується у 

розмірі 5% до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих бюджетів у 
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повному обсязі зараховується рентна плата за видобування корисних копалин 

місцевого значення. В 2022 році очікуємо даних надходжень, відповідно, 12,0 

тис. грн. та 75,0 тис. грн., порівняно із очікуваним показником за 2021 рік, 

збільшуються на 29,3 тис. грн або на 50,8 відсотків.  

 Показник надходжень акцизного податку на 2022 рік становить 

4330,0 тис. гривень.  

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому 

законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування в обсязі 1500,0 тис. 

грн, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік збільшуються на 75,0 тис. 

грн або на 5,3 відсотка. 

Починаючи з 01.01.2017 року 13,44% акцизного податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на митну територію України пального зараховуються до 

загального фонду бюджетів місцевого самоврядування. 

 Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на 

митну територію України пального на 2022 рік, порівняно із очікуваними 

надходженнями 2021 року, збільшуються на 10,0 тис. грн або на 1,6 відсотка, 

та на 140,0 тис. грн або на 6,8 відсотка відповідно. 

Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету міста, тис.грн.: 

 
Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на  2022 рік 

проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку 

та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також 

із врахуванням індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення. 

Динаміка надходжень податку на майно плата за землю до бюджету міської 

ради,тис.грн. 
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Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевого 

бюджету на 2022 рік становить 9500,0 тис. грн., що більше очікуваного 

показника 2021 року на 1570,0 тис. грн. або на 19,8 відсотка. 

З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та 

встановлено ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 

274 та 277 Податкового кодексу України.  

Починаючи з 2021 року за земельні ділянки (крім земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, що використовуються для ведення 

сільськогосподарського товаровиробництва), в тому числі за земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення 

сільськогосподарського товаровиробництва, юридичні особи – платники 

єдиного податку IV групи сплачують земельний податок на загальних підставах. 

 Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів 

житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 

1132,0 тис. гривень.  

 Прогнозна сума єдиного податку на 2022 рік становить                                 

18680,0 тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у                   

2021 році на 1880,0 тис. грн, або на 11,2 відсотка.  

На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має також вплив 

зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників 

І групи), мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс 

споживчих цін на 6,2% (для платників ІІІ групи) та  застосування індексації до 

нормативно грошової оцінки несільськогосподарських угідь (для платників IV 

групи).  

Довідково: мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2022 року – 

6500 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 

року – 2481 гривень. 
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Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету міста, тис.грн.: 

 

 

Крім вищенаведеного бюджет міста в 2022 році поповниться платою за 

надання адміністративних послуг в сумі 1345,0 тис. грн., державним митом – 

171,5 тис. грн., адміністративними штрафами – 61,0 тис. грн., іншими 

надходженнями – 25,7 тис. грн. 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження 

бюджетних установ, кошти від продажу землі, кошти від відчуження майна, 

що перебуває в комунальній власності, екологічний податок, грошові 

стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності,  що відповідно становлять 95,9%, 1,3%, 1,3%, 1,0% та 0,4% від 

показника доходів спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік.  

 Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік  

становить 7198,9 тис. гривень.  

 Показник суми коштів від продажу землі  на 2022 рік становить 

100,0 тис. грн.  

 Показник суми коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності на 2022 рік становить 100,0 тис. грн. 

 Показник суми екологічного податку на 2022 рік становить 78,0 тис. 

гривень. 

  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності  становить 30,0 тис. грн.. 

   Отже,  загальна сума надходжень по спеціальному фонду складає 7506,9 тис. 

грн. в т. ч. бюджет розвитку – 200,0 тис. грн. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

2020

2021 очікувані

2022 прогноз

с/г виробники юридичні та фізичні особи



                                   ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  

Розрахунки обсягів видатків місцевого бюджету здійснено на основі 

положень Податкового і Бюджетного кодексів України, Наказу Міністерства 

фінансів України від 23.06.2021 №365 та інших законодавчих актів, що 

стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 

року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року 

Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Бюджетної декларації 

на 2022-2024 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 

31.05.2021 №548, проєкту програми економічного і соціального розвитку 

Житомирської області на 2022 рік, проєкту програми соціально-економічного 

розвитку Баранівської міської територіальної громади та інших цільових 

програм, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.  

       Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» передбачено, що як і у 2021 році, у наступному бюджетному періоді кошти 

освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 

які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти. Обсяг даної субвенції визначено на основі формули, 

виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної 

на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а 

також середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі освітньої 

субвенції вдруге враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:  

- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи при 

вивченні окремих предметів;  

- інклюзивних класів;  

При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою було 

збереження соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення 

фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.  

Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2022 рік 

визначено у сумі 244445,1 тис. грн. а саме: 

 - видатки загального фонду місцевого бюджету – 217025,4 тис. грн., у тому числі 

субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету та 

бюджетів територіальних громад – 96444,3 тис. грн. (освітня субвенція – 69712,5 

тис. грн., субвенція на інклюзивну освіту – 221,7 тис.грн., базова дотація – 

25229,8 тис. грн., додаткова дотація сягнула мінімуму за останні 5 років і складає 

всього 850,7 тис. грн. інші – 429,6 тис. грн.);  

- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 27419,6 тис. грн.  

    Видатки на оплату праці передбачено в сумі  183950,2 тис. грн., збільшення в 

порівнянні з уточненими показниками 2021 року на 5,3 % (174758,9 тис. грн.). 



        Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 75,3 %. 

 

     

   За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі 

220,0 тис. грн. (надання спеціальної освіти мистецькими школами). В частині 

відділу благоустрою видатки на оплату праці за рахунок спеціального фонду не 

передбачаються, оскільки можлива реорганізація через створення комунального 

підприємства. 

     Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії передбачено 

включно з медициною в сумі 16604,1  тис. грн., без медицини – 13986,8 тис. грн., 

що на 41,0 %  (4824,9 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу видатків у 

2021 році (11779,2). Питома вага видатків на енергоносії становить 6,8%. 

    Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в 

загальному обсязі видатків загального фонду складає 82,8 % що на 7,8 % менше 

останнього уточненого показника видатків (90,6%). Видатки на інші статті 

розраховані виходячи з фінансових можливостей місцевого бюджету, 

враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті 

послуг.  

    Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановано в сумі 20112,7 

тис. грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 19912,7 тис. грн., 

які направляються на придбання основних засобів, капітальний ремонт 

вуличного освітлення, доріг комунальної власності та розроблення документації 

по просторовому розвитку.  

     Додаткова дотація з державного бюджету у сумі 790,7 тис.грн. спрямована на 

розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги для КП «Баранівська 

ЦРЛ». 

 

Фінансування програм міської ради в 2022 році: 

- Програма підтримки КНП «Баранівська ЦРЛ» - 2123,9 
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- Програма підтримки КНП «Баранівський центр ПМСД» - 1207,4 

- КП «Трудовий архів» - 481,4 

- КУ «АМОР» - 300,0 

- КП «Баранівка міськводоканал» - 400,0 

- Програма соціального захисту населення – 1180,0 (компенсація по догляду 

за фізособами – 1000,0тис.грн., пільговий проїзд залізничним транспортом 

– 2,0тис.грн., одноразові допомоги – 178,0тис.грн.) 

- Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки – 15,0 

- Програма охорони навколишнього природного середовища Баранівської 

міської ради на 2020-2022 роки – 108,0 

- Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки 

містобудівної документації на території Баранівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки – 16300,0 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

        Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання 

зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною 

фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою 

якого є фінансування впровадження заходів проекту «Капітальний ремонт 

будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по вул.Соборна, 26 - заходи  з 

енергозбереження. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами 

становить 2% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту 

здійснюється щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада, 

починаючи з 15 листопада 2018 року. Для погашення основної суми боргу у 2022 

році передбачається 1422,9 тис. грн. Остаточний строк погашення основної суми 

боргу по запозиченню – серпень 2022 року. 

 

ІV. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення 

сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів 

підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради 

та бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки, 

скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у 

діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-консультаційна 

допомога суб’єктам господарської діяльності, підтримка молодіжних  

підприємницьких ініціатив. 

 

Інвестиційна діяльність. 

На території громади продовжує проводитися політика в напрямку 

залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже  діючих.  

Головна мета: створення привабливого інвестиційного клімату та 

розвиток інвестиційної діяльності громади для забезпечення сталого 



економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади, 

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, відновлення 

промислового потенціалу, поширення інформації про інвестиційні можливості 

громади серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній для зростання 

соціально - економічного розвитку громади. 

Проблемні питання розвитку: 

 недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної 

діяльності;  

 складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для  

здійснення господарської діяльності;    

 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить до 

високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо - і 

довгострокового планування;   

 складна процедура погодження документів по інвестиційних  проектах, 

для реалізації яких надається державна підтримка. 

 обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для 

реалізації  нових інвестиційних проектів. 

 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.   

Основні напрями діяльності:    

 підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок 

функціонування стабільного економічного середовища;   

 інвентаризація старих промислових зон на території громади, з метою 

пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності;  

 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у  

пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних 

ділянок тощо;  

 формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 

рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету; 

 налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та 

прийняття участі у міжнародних проектах; 

 розробка і захист проектів  розвитку інфраструктури  громади через 

Державний фонд регіонального розвитку; 

 співфінансування програм та проектів; 

 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях в 

Україні та за кордоном; 

 розробка та виготовлення сувенірної продукції, що презентує громада. 

Очікувані результати: 

- збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих  

вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади;   

- створення нових робочих місць на території громади;   

- покращення інвестиційного рейтингу громади. 

 
 

 

 

 



V. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Управління комунальним майном міста здійснюється у наступних 

напрямках: оренда майна, передача об'єктів права комунальної власності у 

постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам; 

приватизація майна; облік фінансових результатів діяльності та розподіл коштів, 

отриманих від оренди та приватизації майна. 

Одним з основних завдань міської влади є ефективне та раціональне 

використання наявних об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста в 

інтересах збільшення надходжень до міського бюджету. 

Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання 

об’єктів комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

Основні завдання: 

- підвищення ефективності управління об’єктами комунальної  форми 

власності та збільшення надходжень до міського бюджету; 

- збереження і ефективне використання комунального майна, збільшення 

надходжень до міського бюджету від його використання. 

Заходи з реалізації: 

- проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану 

утримання, використання та збереження комунального майна громади; 

- пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди, 

здійснення контролю за станом їх використання, вжиття дієвих заходів 

щодо погашення заборгованості з орендної плати. 

- при прийманні-передачі комунального майна здійснення його закріплення 

за комунальними підприємствами, установами, закладами на правах 

господарського відання чи оперативного управління шляхом підписання 

актів приймання-передачі; 

- продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації об’єктів 

права комунальної власності та заходів по реєстрації прав власності на 

комунальне майно; 

- виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності; 

- удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди 

майна комунальної власності; 

- вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з орендних 

платежів та погашення заборгованості минулих років, 

        КУ «Агенція місцевого розвитку» 

1. Головна мета: розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку 

територіальної громади (далі ТГ), надання аналітичної підтримки цьому 

процесу, залучення для проектів розвитку ТГ позабюджетних фінансових та 

інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з 

містами побратимами та донорськими організаціями. 

2.  Проблемні питання: недостатнє фінансування з місцевого бюджету на 

2022 рік для п’яти штатних одиниць, це впливає на якість та кількість 

підготовлених грантових заявок, що готує Агенція з метою вирішення проблем 

громади та залучення додаткових коштів до місцевого бюджету. 



3. Цілі та завдання на 2022 рік: Оновлення Інвестиційного паспорту громади,  

вкл. каталог ділянок типу “грінфілд”, “браунфілд”  та профілі діючих інвесторів 

на території громади. Підготовка документів для земельних ділянок типу 

“грінфілд”, “браунфілд”. Поширення Каталогу інвестиційних ділянок серед 

цільової аудиторії  (у т.ч. за підтримки АРР Житомирської області). Підготовка 

каталогу діючих інвесторів на території громади.  

Популяризація  зареєстрованої торгової марки “Баранівка - органічний 

простір”  серед місцевих підприємців і підприємств. Організація спільних 

маркетингових кампаній для просування місцевих товарів і послуг під спільною 

ТМ, зокрема підтримка участі місцевих підприємців у  регіональних і 

національних виставках. 

Започаткування на базі  Агенції курсів з питань започаткування і ведення 

власної справи. Створення Клубу підприємців для обміну досвідом та поєднання 

можливостей мікро- і малого бізнесу. 

Розробка Програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою Баранівської міської територіальної громади на період до 2025 

року.    

Розвиток туристичного продукту та інфраструктури гостинності у громаді. 

Створення туристичних маршрутів по туристичним магнітам громади. Розробка 

нових туристичних послуг на шляху туристичних потоків. 

Проведення кампанії «Бюджет участі – 2022». 

Здійснювати моніторинг впровадження Стратегії розвитку Баранівської 

міської територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації 

стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки та готувати щоквартальний моніторинговий звіт на розгляд міського 

голови. 

4. Очікувані результати: Оновлений Інвестиційний паспорт громади  зі 

зручним інтерфейсом каталогу земельних ділянок на основі гугл-карт. 

Поширення інформації про інвестиційні можливості громади серед цільової 

аудиторії. Підготовка для не менше 3-х земельних ділянок документів, 

підведення комунікацій. Підписання місцевими підприємцями і підприємствами 

договору публічної оферти щодо використання ТМ. Збільшення продажів 

продукції і послуг місцевих підприємців і підприємств. Зростання рівня 

впізнаваності громади в   Житомирській області й Україні. Економічний 

розвиток, що реалізовуватиметься через Торгово – тренінговий центр. 

Популяризація туристичних магнітів Баранівської громади, розвиток 

туристичних можливостей громади (харчування, розваги, ремесла) поширення 

самозайнятості для сільського населення. Подання клопотання на отримання 

субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки та по 

програмі «Питна вода України». 



 

КП«Полісся» Баранівської міської ради.   

 

       Сфера діяльності - виготовлення друкованої продукції на замовлення у т.ч. 

бланків, журналів, квитків, книг, квитанцій та інше, порізка паперу,  надання 

нежитлових приміщень в оренду.    

       Кількість працюючих 4  чол. 

      Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування. 

      Не являється платником податку на додану  вартість. 

       В зв’язку з фінансовим становищем та відсутністю необхідного обсягу 

обігових коштів, підприємство не має можливості збільшити заробітну плату 

працівникам, замінити  застаріле обладнання в друкарні, що не дозволяє, в повній 

мірі,  задовільнити  попит замовників в високоякісній кольоровій продукції. 

      В той же час, незважаючи на труднощі, підприємство не має боргів перед 

пенсійним та іншими фондами, випускає якісну продукцію, вчасно 

розраховується з  постачальниками паперу, вчасно сплачує податки. 

     Завданням  2022 року  є активніше працювати над збільшенням кількості 

замовлень, залучення нових орендарів комунальних приміщень, пошуку нових 

підходів у наданні послуг населенню. 

     При надходженні фінансової підтримки з міського бюджету, будуть створені 

умови для стабілізації ситуації з виплатою заробітної плати працівникам 

підприємства, планується провести поточний ремонт приміщень, що знаходяться 

на балансі комунального підприємства, оновлення матеріально-технічної бази.  

 

             КП «Трудовий архів Баранівського району» 

Основними завданнями Трудового архіву є: 

- забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них 

містяться; 

- додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні 

установи. 

Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань: 

1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в 

упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) 

державними архівами, архівними відділами міських рад; 

2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання 

відповідно до законодавства; 

3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому 

числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших 

документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки 

зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися; 

4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) 

протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним 

опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх 

на зберігання до Трудового архіву; 



5) здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання 

документів з кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності; 

6) забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність (були 

зареєстровані) на відповідній території, відповідно до умов та строків зберігання, 

визначених Міністерством юстиції; 

7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою – 

підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають 

подальшому зберіганню в Трудовому архіві; 

8) проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання яких 

закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертній 

комісії архівного відділу відповідної районної, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, міської ради акти про вилучення для 

знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; 

9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі 

шляхом створення та підтримання облікових баз даних; 

10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів; 

11) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних 

технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового 

апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві; 

12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, 

наукових та інших цілях; 

13) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового 

архіву; 

14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів 

ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує 

про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян; 

15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб; 

16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що 

обробляються в його інформаційних системах; 

17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ. 

Перелік питань які потребують вирішенню: 

- Встановлення охоронної та пожежної сигналізації. 

- Оброблення вогнезахисним розчином в архівосховищі дерев’яних 

стелажів, 

- забезпечення фарбування металевих стелажів. 

- Встановлення світлозахисного устаткування на вікнах архівосховищ. 

- Оббиття дверей архівосховищ металом. 

- Придбання комп’ютерної техніки. 

- Придбання стелажів для архівосховищ. 

 

КП «Водоканал «Полісся» 

Надає послуги по поводженню з відходами та ін. 



        На підприємстві є наступні проблемні питання, що потребують вирішення 

за рахунок державного та місцевого бюджету: 

- Капітальний ремонт трактора ЮМЗ ; 

- Капітальний ремонт причіпу (заміна шин,ресорів,нарощення бортів,) 

- Встановлення контейнерів на території селища; 

- Незалежне електропостачання адмінбудинку;  

-  Ремонт господарського приміщення на підсобному; 

- Ремонт будівель критих прилавків. 

 

В зв’язку з невідповідністю тарифів плануємо переглянути тарифи на 

вивезення побутових відходів  від будинків комунального 

сектору,приватного сектору та підприємців. 

 

 

VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ 

 

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому 

числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація та 

розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, оснащення 

наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання 

споживання води, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, 

зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою, створення об’єднань 

співвласників багатоповерхових житлових будинків – реалізація цих завдань 

дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування житлово-

комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального 

обслуговування населення. 

 

Водопровідно-каналізаційне господарство. 

 

Головна мета: створення умов для забезпечення споживачів Баранівської 

ТГ достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та 

сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних 

послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими 

тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні 

джерела. 

КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, викачки і вивозу нечистот та ін.. 

На підприємстві є наступні проблемні питання, що потребують 

вирішення за рахунок державного та місцевого бюджету: 

Капітальний ремонт водонапірної башти м. Баранівка - біля 

500тис.грн.; 

Заміна 350 м.п. повітряної кабельної лінії електроживлення свердловин 

по вул.Набережна – біля 50 тис.грн.; 

Придбавання АС-машини – 1,2 млн.грн.; 

Відсутнє резервне джерело водопостачання смт. Першотравенськ – біля 

800 тис.грн.; 



Фізичний знос мереж водопостачання смт.Першотравенськ становить 

90%; 

Фізичний знос частини каналізаційного напірного колектора (більше 

1,3км), відсутність резервної лінії смт Першотравенськ; 

Незалежне електропостачання свердловини та станції знезалізнення 

смт Першотравенськ. 

Формування фінансових витрат для вирішення вищезазначених 

питань потребує розробки технічно-кошторисної документації. 

 

Благоустрій 

 

      Суб’єктом  господарювання у межах  м.Баранівка  та  ОТГ на  ринку  послуг 

у  сфері  поводження з  побутовими відходами ( збирання, зберігання, 

перевезення та захоронення  твердих  побутових  відходів) є Баранівська  міська 

рада, відділ   благоустрою  та  житлово-комунального  господарства. 

Відділ   житлово-комунального  господарства  та благоустрою  

Баранівської  міської  ради створено  з  метою  надання адміністративних  послуг 

фізичним та  юридичним  особам з  питань ЖКГ та благоустрою, зокрема  : 

-  збір, перевезення, зберігання  та захоронення твердих  побутових відходів;                          

- ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ; 

- утримання  території  міста в належному санітарному  стані; 

- благоустрій автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів , і т.д.; 

- озеленення  територій; 

- надання адміністративних  послуг з видачі довідок, виготовлення ксерокопій , 

та ін.; 

- надання  ритуальних  послуг (копання та  прибирання могил ); 

          -  надання  послуг  ринку. 

Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому числі 

зрізання аварійних дерев на території Баранівської громади.  

              У  Баранівці діє  лише  одне  міське паспортизоване  місце  видалення  

відходів   ( звалище побутових  відходів) площею 2.6 га, власником  якого  є 

Баранівська  міська  рада.     

       По  ТГ  зареєстровано 23  сміттєзвалища площею 10,97 га, з  них  22  -  

паспортизовані, разом – 24  сміттєзвалища загальною  площею 13,57 га, не  

паспортизоване  сміттєзвалище в с.Йосипівка. 

       По Баранівській ТГ   налагоджено лише  централізоване   збирання  , 

перевезення, зберігання  та захоронення твердих  побутових  відходів. На  

роботах  з  вивезення  твердих  побутових  відходів задіяно три сміттєвози і 

трактор  МТЗ-82 ( на заміні), при потребі  автомобіль КамАЗ 3511, які  курсують 

згідно з  графіком та  схемою  санітарної  очистки  міста,  

затвердженими  міським  головою. Налагоджено  облік  прийнятих  відходів. 

        Проблема, яка  потребує  невідкладного  вирішення -  фінансування  заходів 

із запровадження роздільного  збирання  ТПВ. Як відомо,  малі  міста, у тому  

числі й Баранівка, не забезпечені достатніми фінансовими та матеріальними 

ресурсами на впровадження вищезгаданих заходів. У той же час Закон України 

«Про відходи» зобов’язує органи  місцевого  самоврядування невідкладно 

розпочати  робот з  організації роздільного  збирання  ТПВ  на  підвідомчих  



територіях. Зокрема, для  цих цілей необхідно закупити відповідні  контейнери, 

спецавтомобілі, облаштувати сортувальну станцію або лінію, закупити  

необхідне обладнання пресування пластикової  тари тощо. На  це потрібні чималі 

кошти, які  на даний час відсутні у міському бюджеті. Тому  необхідно вирішити  

питання  щодо  надання  державних субвенцій місцевим бюджетам на придбання 

техніки та обладнання для  роздільного збирання ТПВ. 

 Потреба – як мінімум один сміттєвоз з можливістю встановлення 

навісного обладнання для грейдерування та очистки доріг в осінньо-

зимовий період. 

Основною проблемою функціонування ринків збирання, вивезення, 

перероблення захоронення, утилізації та роздільного збирання ТПВ на території 

м.Баранівка та ТГ є 100-відсоткове охоплення споживачів цих послуг 

договорами. На даний час договірними  відносинами у цій сфері охоплено 80% 

населення по місту та 59,8% по старостатах ТГ. Як  результат - виникнення 

стихійних сміттєзвалищ  вздовж  доріг,  берегів річок та на пустирях, куди 

виносять сміття  ті, хто не уклав відповідні угоди. Дане питання можна  вирішити  

тільки  на державному  рівні шляхом  внесення  відповідних  змін  до  Закону  

України «Про відходи» із  запровадженням  норми  щодо  обов’язковості  

укладання  договорів з  надавачами  послуг збирання, вивезення, перероблення, 

захоронення та  утилізації  ТПВ. 

Одним  із  варіантів  вирішення проблеми щодо збирання, вивезення, 

перероблення, захоронення, утилізації та  роздільного  збирання  ТПВ  є 

запровадження загальнодержавного  збору за забруднення навколишнього 

середовища як для суб’єктів господарювання, так  і для  населення, кошти від  

якого направляти органам місцевого самоврядування на ліквідацію 

несанкціонованих звалищ, запровадження  роздільного збирання  ТПВ  тощо. 

Важливою  проблемою  на  ринках  збирання, вивезення (перевезення), 

перероблення( оброблення), захоронення  та  утилізації  твердих  побутових  

відходів є щорічне  зростання обсягів ТПВ, що  з  часом  може  призвести  до 

перевантажень  діючих  місць  видалення  відходів та  засміченості  ними  

територій. Для  вирішення  цієї  проблеми  необхідно розпочати  будівництво  в  

Україні ряду  сміттєпереробних заводів, а також на  законодавчому  рівні  

заборонити  використання  в Україні  пластикової та  поліетиленової  тари. 

Запровадження  цих  заходів  дасть  змогу суттєво  знизити обсяги ТПВ, а 

відповідно й зменшити  рівень  забрудненості  ними  навколишнього  природного  

середовища. 

 Цілі та завдання  

1. Подальше налагодження на території Баранівської ОТГ роздільного 

збирання ТПВ.  

2. Продовження роботи щодо обов’язковості укладання населенням ОТГ 

договорів на збирання, вивезення та захоронення ТПВ.  

3. Запровадження енергозберігаючих джерел світла, модернізація 

електромереж зовнішнього освітлення та технічного переоснащення у цій сфері.  

4. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 



2. Капітальний ремонт доріг. Завершення будівництва дороги Рогачів – 

Суємці, Кашперівка – Жари. Початок реконструкції дороги обласного значення 

Баранівка – Висока Піч за рахунок державного фінансування. 

Грейдерування доріг місцевого значення. 

Отримання субвенції Мінрегіону на розвиток комунальної 

інфраструктури, у тому числі придбання комунальної техніки. Співфінансування 

– 10%. 

  

3. Охорона праці. Щорічне проходження навчань з техніки безпеки робіт 

на висоті, охорони праці по електроенергетиці та працівників з охорони праці та 

отримання відповідних посвідчень. Оплата за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

 

 4. Екологія. Розроблення та затвердження Стратегічної екологічної 

оцінки.  

Робота спецтранспорту(автовишки) для видалення зелених насаджень в 

межах населених пунктів громади, як аварійних, так і за зверненнями жителів. 

Очистка русел річок Случ та Хомора спеціальним транспортом – 

земснарядом, закупленим за кошти соціально-економічного розвитку у 2021 

році. 

Співпраця з спеціалізованими суб’єктами господарювання щодо 

виявлення забруднювачів природнього середовища – повітря та водних об’єктів. 

 

5. Енергоефективність. Спільна подальша реалізація у 2022 році Плану 

дій сталого енергетичного розвитку.  

Співпраця з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH в Україні в рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та Асоціацією 

«Енергоефективні міста України» (АЕМУ) в ході запровадження проекту 

«Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки України» за підтримки 

Швейцарії.  

Заміна застарілого вуличного освітлення на енергозберігаючі LED-

світильники.   

Розробка проектно-кошторисної документації на нові лінії вуличного 

освітлення. 

Робота щодо удосконалення системи управління вуличним освітленням - 

придбання засобів керування, а при наявності фінансових ресурсів – 

впровадження автоматизованої системи керування з використанням 

програмного забезпечення та дистанційного обліку);  

Модернізація систем опалення комунальних будівель (теплоізоляція 

трубопроводів, технічне обслуговування котельного обладнання). 

Модернізація котельні Баранівського ДНЗ «Сонечко», корпус №2, а саме 

монтаж модульної котельні на твердому паливі та завершення реконструкції 

корпусу №1. 

Перехід на альтернативні види палива у Баранівському ліцеї №1 та 

Полянківській ЗОШ шляхом встановлення твердопаливних котелень. 



Розробка документації по реконструкції Баранівського ліцею №2 ім. Ольги 

Сябрук з подальшим виконанням робіт.  

 

VII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

   У зв’язку із утворенням Баранівської   територіальної громади, виникла 

необхідність у розширенні структури чисельності апарату виконавчого комітету 

Баранівської міської ради, що тягне за собою створення належних умов для 

підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань 

громадського значення. 

 

Основні завдання: 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів 

місцевого самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля, 

придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.); 

- організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих 

заходів та конференцій; 

- організація прийому та перебування офіційних делегацій та налагодження 

зв’язків з іншими громадами та містами; 

- сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада; 

- підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого 

самоврядування; 

- проведення конкурсів і нагород Баранівської міської ради. 

 

Очікувані результати: 

- покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого 

самоврядування; 

- створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого 

самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради; 

- підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування 

та депутатів; 

- створення належних умов для реалізації органами місцевого 

самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством 

України; 

- вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого 

самоврядування. 

 

VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 

забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території громади у 

сфері соціального захисту населення. 

При управлінні діють структурні підрозділи 

- центр надання соціальних послуг; 

- багатофункціональний центр реабілітації; 

- відділ бухгалтерського обліку; 



Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів надає 

базові соціальні послуги. Станом на 15.12. 2021 році було надано послуг: 

1.Догляд вдома -  за 2021 рік надано послуг для 315 осіб. На кінець року на 

обслуговуванні перебуває 285 осіб; 

2.Соціальний супровід – соціальним супроводом охоплено 30 сімей; 

3.Соціальна інтеграція та реінтеграція – 10 осіб; 

4.Соціальне супроводження прийомних сімей – здійснюється для 6-ти  сімей, в 

яких виховується 8 дітей; 

5.Консультування -надано 650 послуг; 

6.Представництво інтересів – 59 осіб; 

7.Соціальна профілактика – надано 22-м особам  51 послугу; 

8.Соціальне таксі – 561 послуга для  97  осіб  ; 

9.Натуральна допомога -  видано 988 особам 9819 одиниць та 2561,5 кг одягу, 

взуття, тощо; 

10.Інформування – надано 959 послуг; 

11.Послуга прокату – надано послуги 34 особам. 

У 2021 році запроваджена нова соціальна  послуга «Патронату над 

дитиною». Кандидати у патронатні вихователі пройшли навчання у м. Києві. 

Влаштовано на тимчасове виховання 4 дітей.   

Багатофункціональний центр реабілітації створений у 2019 році  для 

надання послуг реабілітації дітям з інвалідністю та дітям, які належать до групи 

ризику щодо отримання інвалідності та потребують даних послуг. У 2021 році  

було надано послуг реабілітації 124 дітям ( з них 41 дитина з інвалідністю), та 

надано послуг дітям, які належать до групи  ризику, щодо отримання інвалідності 

– 83 дитини. 

За рахунок субвенції з державного бюджету було перераховано кошти 

- КПКВК 0816083 на придбання житла особі з числа-дітей сиріт на суму 

382 540,00 грн. 

- КПКВК 0813223 воїну афганцю 727 435,80  грн. 

- КПКВК 0813221 воїнам АТО/ООС – 2 чол. на суму 2 028 748,68 грн.  

 

Служба у справах дітей Баранівської міської ради забезпечує реалізацію на 

території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, 

зокрема забезпечує безпосереднє ведення справ і координацію діяльності 

стосовно захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Станом на 15.12.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей 

перебуває 94 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 

влаштовані до сімейних форм виховання 89 дітей, підлягають усиновленню 17 

дітей. 

 Службою здійснюється нагляд за 8 усиновленими дітьми до досягнення 

ними 18-річного віку.  

 На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 8 

дітей. 

 У 2021 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 15 

дітей, з них 7 влаштовані під опіку/піклування. 



Станом на 15.12.2021 року на обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 101 дитина із 35 сімей. 

Мета (основні пріорітети): 

-     захист прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах;  

-     запобігання соціальному сирітству; 

-     розвиток сімейних форм виховання;  

          -  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

Проблемні питання: 

 -  збільшення кількості дітей, які перебувають на обліку дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах; 

    -   забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа житлом або соціальним житлом після досягнення ними 

повноліття. 

 

          Цілі та завдання на 2022 рік: 

Розв’язання проблем бездоглядності та правопорушень серед дітей 

громади шляхом: 

-  організації профілактичних заходів та своєчасне вилучення дітей із 

оточення, що становить безпосередню загрозу їх життю та здоров’ю; 

-    проведення профілактичних заходів, рейдів, перевірок місць відпочинку 

та дозвілля дітей; 

-  контроль за умовами проживання та виховання дітей за місцем їх 

проживання, виховання, навчання; 

-     створення на території громади патронатних сімей; 

             -  розвиток сімейних форм виховання шляхом збільшення кількості 

дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей; 

-    сприяння у постановці  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не забезпечені житлом, на соціальний квартирний облік та (або) 

на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

 

Очікувані результати: 

-  покращення соціального захисту та підтримки дітей, які опинись в 

складних життєвих обставинах; 

-  зменшення злочинності, негативних проявів серед дітей, випадків 

жорстокого поводження та проявів насильства у сім’ях; 

          -  100% охоплення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування сімейними формами виховання 

-    забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 

           IХ.  НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

    Рішенням сесії міської ради затверджений перелік адміністративних 

послуг, що надаються центром надання адміністративних послуг міської ради 



(далі – Перелік) у кількості 183. Станом на 14.12.2021 року надано більше 22 тис. 

адміністративних послуг. До Переліку включені адміністративні послуги, 

суб’єктом надання яких є регіональний сервісний центр головного сервісного 

центру МВС України в Житомирській області. Представники РСЦ ГСЦ МВС 

України в Житомирські області виїжджають один раз на місяць для надання 

адміністративних послуг жителям громади, що створює певні незручності 

відвідувачам ЦНАП, особливо під час карантинних обмежень. Придбання 

необхідного обладнання та програмного забезпечення надасть можливість 

адміністратору ЦНАП надавати послуги РСЦ ГСЦ МВС України в 

Житомирській області шість днів на тиждень, відповідно до затвердженого 

графіку роботи ЦНАП. Це заощадить час та кошти громадян для поїздки до 

м.Новоград-Волинський то територіального підрозділу ГСЦ МВС України в 

Житомирській області. Кошти від надання адміністративних послуг також 

будуть надходити до місцевого бюджету. 

 

 Основною метою роботи ЦНАП є наближення надання адміністративних 

послуг до кожного жителя громади. Законодавством на сьогодні передбачено, 

що для отримання певної адміністративної послуги громадяни мають звертатися 

особисто, надсилати необхідний пакет документів поштою або їх інтереси може 

представляти інша особа, на основі нотаріально посвідченого доручення. У сфері 

державної реєстрації речових прав та їх обтяжень громадян можуть звертатися 

особисто або через уповноважену особа відповідно   до нотаріально посвідченого 

доручення.  Враховуючи те, що нотаріальне доручення тягне за собою фінансові 

витрати заявника і скрутне становище даної категорії громадян є необхідність 

придбання АРМ «Мобільний кейс». Після придбання даного автоматизованого 

робочого місця адміністратор ЦНАП зможе надавати адміністративні послуги 

для маломобільних груп населення вдома, за попереднім замовленням.  

 

Х.  КУЛЬТАРА,  РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

 

Основна мета розвитку галузі культури полягає у забезпеченні 

функціонування існуючих закладів культури, розвитку мистецтва та 

самодіяльної народної творчості, задоволення культурних потреб широких 

верств населення тощо.  

Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 

підпорядковані та підзвітні наступні заклади: 

 17 бібліотек, КУ «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей»,  

Баранівський міський будинок культури ім. А.Пашкевича, сільські та селищні 

будинки культури – 9; сільські клуби - 10, КУ «Історико-краєзнавчий народний 

музей», Баранівська школа мистецтв, міський стадіон, ДЮСШ та централізована 

бухгалтерія відділу культури, сім’ї, молоді та спорту. 

        У  звітному  році   бібліотеки Баранівської ОТГ   виконували  свою  основну  

місію  –  задоволення  інформаційних,  загальнокультурних, освітніх потреб 

пересічного громадянина . Цілеспрямована робота бібліотечного колективу 

скерована на  те,  щоб  завоювати  довіру  і  повагу  користувачів,  надаючи  їм  

різноманітні  та  якісні інформаційні  послуги.   

Протягом 2021 року бібліотечне обслуговування в Баранівській ОТГ 



здійснювали  17 публічних бібліотек, з них: Бібліотека для дорослих та дітей 

Баранівської міської ради, 2 селищні та 14 сільських бібліотек. Всього 

користувачів в бібліотеках ОТГ 9200, кількість книговидач 143860, книжковий 

фонд бібліотек становить 177550 екз. 

Основними категоріями користувачів є: учні, студенти, вчителі, безробітні, 

пенсіонери, державні службовці, люди з особливими потребами та інші.                                                         

         Важливою умовою формування позитивного іміджу бібліотечних закладів 

в суспільстві є встановлення взаєморозуміння, творчих відносин   бібліотек як з 

традиційними партнерами у  сфері культури,  так і з   іншими:  громадськими 

організаціями, органами юстиції, різними творчими об’єднаннями.  

         Бібліотечні заклади тісно співпрацюють із старостатами, клубами 

та  будинками культури, загальноосвітніми школами. 

         Основний фонд  Баранівського історико - краєзнавчого музею нараховує 

8970 одиниць зберігання, який входить до  Музейного фонду України. За 2021рік 

було організовано 11 виставок, та проведено 19 екскурсій. Музей відвідало 

близько 900 чол. Ведеться пошукова робота, яка систематично  висвітлюються у 

ЗМІ. Також проводиться співпраця з краєзнавцями, мистецтвознавцями, зокрема 

з Оленою Корусь по збору матеріалів  до видання книг присвячених художникам 

фарфористам.  

         На території Баранівської громади перебуває 77 об’єкта культурної 

спадщини.  Це: 28 – пам’яток археології, 41- пам’яток історії, 2 – пам’ятки 

монументального мистецтва та 6 пам’яток архітектури. Усі вони належать до 

пам’яток місцевого значення. На зазначені об’єкти культурної спадщини уже 

проведена паспортизація. На даний час проводиться робота по поновленню 

всього пакета облікової документації. Проводиться поновлення всіх охоронних  

договорів на дані об’єкти. 

         На території громади визначено основні туристичні магніти, які 

приваблюють туристів. Це: відділ музейних цінностей з фарфору м.Баранівка, 

вольєри з плямистими оленями Явненського лісництва, музей-садиба «Поліська 

хата смт.Полянка, екологічна стежка «Пролісок с.Зеремля,шкільний історико-

краєзначий музей «Відкритий лист з минулого в майбутнє» с.Кашперівка, ТОВ 

«Органік Мілк» м.Баранівка, пам’ятний знак Лесі Українки. За попередньою 

домовленість проводяться екскурсії по туристичним об’єктах. 

           Приділяється  увага розвитку та популяризації в’їзного та внутрішнього 

туризму в рамках проекту «Мандруй Україною». Проведено екскурсії учням 

навчальних закладів Баранівської громади у відділі музейних цінностей з 

фарфору. 

              На базі фізкультурно-оздоровчого комплеску м.Баранівка проходили 

навчальні тренувальні збори для вихованців обласної дитячо-юнацької 

спортивної школи «Юність» м.Житомир. Три групи вихованців поєднали 

спортивне життя з туристичним. Відвідали відділ музейних цінностей з фарфору. 

                Спільно з управлінням соціального захисту Баранівської міської ради 

17 червня проведено соціальний екскурсійний тур для людей похилого віку до 

вольєрів з плямистими оленями Явненського лісництва. 

                Проведена робота по виготовленню друкованої продукції про 

туристичний потенціал громади. 

 



              Протягом звітного періоду  в закладах культури були проведені: 

- Урочисті мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків – 15; 

- Тематичні заходи – 10; 

- Театралізовані масові заходи – 5; 

- Творчі звіти колективів художньої самодіяльності громади -5; 

- Участь в обласних конкурсах (он-лайн) -7; 

- Обласний фестиваль – конкурс  хорової пісні « Мамина вишня» ( онлайн); 

- Свято Івана Купала (міський парк, 07.07); 

- Свято Рушника (на базі Кашперівського старостату, 12.07); 

- Урочистості до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності 

України (м.Баранівка, 23.08); 

- Урочистості до Дня захисника України (покладання квітів, 14.10); 

- Святкування Дня міста Баранівка (в онлайн режимі), святкування Днів сіл та 

селищ Баранівської територіальної громади 

               В травні місяці 2021 року 3 колективи підтвердили звання «народний»: 

- народний вокальний ансамбль «Козаки-козаченьки» МБК ім. А.Пашкевича; 

- народний хоровий колектив «Прислуч» МБК ім. А.Пашкевича; 

- народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» БК с.Смолдирів 

 2 колективи підтвердили звання «зразковий»: 

- духовий оркестр Баранівськтиї школи мистецтв; 

- вокальний ансамбль «Ейс»  Баранівськтиї школи мистецтв. 

3 колективам присвоєно звання «народний»: 

- вокальний ансамбль «Марківчаночка» БК с.Марківка; 

- аматорський хоровий колектив «Поляночка» БК смт.Полянка; 

- вокальний ансамбль викладачів «Резонанс» 

            В зв’язку з карантинними обмеженнями багато заходів проводилися в 

онлайн-режимі. 

 

У Баранівській школі мистецтв навчається 362 дітей, з них  128 – пільгового 

контингенту.  

Участь у всеукраїнських, обласних фестивалях – конкурсах  (онлайн) – 20 

В травні місяці 2021 року було підтверджено звання «зразковий»  - духовому 

оркестру та вокальному ансамблю «ЕЙС», а також присвоєно звання «народний» 

- вокальному ансамблю викладачів «Резонанс». 

         Прийняли участь: 

- Міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела» з нагоди 150-річчя 

Лесі Українки м.Новоград-Волинський – зразковий вокальний ансамбль «ЕЙС» 

(липень м-ць); 

- Концертна програма з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України (серпень 

м-ць); 

- Святковий концерт до Дня підприємця (вересень м-ць) 

- Відкриття змагань , які присвячені Дню Захисника України; 

- Святковий концерт з нагоди 85 річчя Державного підприємства «Баранівська 

ЛМГ»; 

- Концерт з нагоди 100-річчя Українського товариства мисливців і рибалок 

м.Баранівка; 



- Концерт до Дня працівника освіти. 

За депутатські кошти в сумі 23 тисячі грн. придбані духові інструменти. 

За кошти спецфонду на суму 25 тисяч грн. придбані мультимедійна дошка та 

проектор. 

Основні проблеми: 

- незадовільна матеріально-технічна база закладів культури;   

- капітальний ремонт МБК ім. А.Пашкевича; 

- закінчення капітального ремонту будинків культури сіл Мирославль та 

Рогачів; 

- відсутність коштів на підписку періодичних видань для бібліотек  громади; 

- відсутність коштів на проведення паспортизації об’єктів культурної 

спадщини та виготовлення рекламної друкованої продукції по туристичних 

об’єктах; 

- відсутність коштів на ремонт системи внутрішнього противно-пожежного 

водопостачання в МБК ім. А.Пашкевича; 

- передбачення коштів на поетапне виконання противопожежних заходів в 

закладах культури  громади. 

 

Основні цілі та завдання на 2022 рік: 

- сприяння відродженню та розвитку всіх видів художньої самодіяльності; 

- проведення заходів по відродженню української національної культури; 

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури; 

- поповнення бібліотечних фондів, створення умов для їх збереження, 

впровадження новітніх технологій та вдосконалення рівня бібліотечного 

обслуговування; 

- сприяння творчому розвитку обдарованих дітей та молоді, удосконалення 

форм і методів національно-патріотичного та естетичного виховання. 

- охорона, збереження та відродження культурної спадщини,  підтримка 

професійного та аматорського мистецтва; 

задоволення культурологічних запитів громади, підвищення ролі якісних послуг 

галузі  культури.  

       Вивчається можливість щодо створення у 2022 році  Центру культурних 

послуг на базі МБК ім. А. Пашкевича. При цьому виникає можливість залучити 

на умовах співфінансування субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на модернізацію/створення центрів культурних послуг в 

територіальних громадах. 

Цілі 

- Підвищення рівня залученості населення до культурних практик 

- Модернізація культурної інфраструктури 

- Забезпечення населенню доступу до якісних культурних послуг  

Очікувані результати:  

1. Створено нові комфортні публічні простори в громадах – поліфункціональні 

Центри культурних послуг  

2. Культурні послуги в ЦКП надаються відповідно до запиту різних соціо-

вікових груп жителів громади  



3. Впроваджено мінімальні стандарти забезпечення населення культурними 

послугами  

 

Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною виховного процесу 

дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої громади. Її 

основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних і 

функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення 

обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу. 

Організацію роботи з фізичної культури і спорту здійснює відділ культури, 

сім’ї, молоді та спорту відповідно до реалізації Програми розвитку фізичної 

культури та спорту. 

Для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 

оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, 

набуття навичок здорового способу життя на території громади функціонує 

Баранівська ДЮСШ. У дитячо-юнацькій спортивній школі працює чотири 

відділення з таких видів спорту: футбол, волейбол, легка атлетика та важка 

атлетика, у яких займається 321 вихованець, що  відповідає показникам  

аналогічного періоду минулого року. 

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом 

в громаді розташовано 86 спортивних споруд. 

Навчально-тренувальний процес у ДЮСШ здійснюють 12 тренерів-

викладачів, з них – чотири штатних. 

Протягом звітного періоду було проведено 12 спортивних заходів для всіх 

верств населення. Організовано роботу групи здоров’я з волейболу та футболу 

при Міському стадіоні. Всього охоплено організованою фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою 3348 чол., що складає 15,2  % від загальної 

кількості населення. 

Основні проблеми: 

 Проведення капітального ремонту з термосанацією фізкультурно-
оздоровчого залу м.Баранівка, яке б відповідало вимогам для проведення 
місцевих спортивних заходів для дітей, молоді та населення громади із різних 
видів спорту та проведення змагань обласного та Всеукраїнського рівнів; 

 недостатня кількість спортивного обладнання у закладах освіти для 
занять фізичною культурою та спортом під час уроків та у вільний від 
навчання час; 

 потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового 

забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери; 

 недостатній рівень фінансового забезпечення проведення змагань; 

 недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною культурою 

і спортом; 

 недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур 

щодо розвитку фізичної культури і спорту; 

 не створено систему пропаганди здорового способу життя; 

 необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-

спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-



спортивних клубів, починаючи із школи, які б забезпечили належне проведення 

спортивно-масових та оздоровчих заходів на території громади; 

 відсутність використання народних традицій при проведенні спортивно-

масової роботи; 

 відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення молоді; 

 формування резерву та підготовки тренерських кадрів, працівників у галузі 

фізичного виховання. 

 

Основні завдання: 

 удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп 

населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом; формування у 

населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами; 

 підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору 

обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

 збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, 

ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд; 

 удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту, 

запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, 

наукового, методичного та інформаційного забезпечення. 

 

Основні показники розвитку 

Показники 2020, 

факт 

2021, 

очікуване 

2022, 

прогноз 

2023, 

прогноз 

2024, 

прогноз 

Кількість населення, яке 

охоплено всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи, чол. 

3000 3300 3600 4000 5000 

Мережа закладів 

фізкультури та спорту,  од. 

3 3 3 3 3 

 

Заходи щодо виконання основних завдань: 

№ 

з/п 

Зміст заходів Відповідальні 

за виконання 

1 Проведення щорічного місячника «Спорт 

для всіх – спільна турбота» по 

облаштуванню спортивних майданчиків 

після зимового періоду для нормального 

їх функціонування у літній та осінній 

період 

Відділ культури, сім’ї, молоді та 

спорту, відділ освіти 

 

Напрямки розвитку фізичної культури і спорту 



 фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній 

сфері; 

 фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій 

сферах; 

 фізичне виховання серед сільського населення; 

 дитячо-юнацький спорт та спорт вищих досягнень; 

 масовий спорт; 

 фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед 

інвалідів; 

 спорт ветеранів; 

 фінансове забезпечення; 

 кадрове забезпечення, соціальний захист; 

 медичне забезпечення; 

 інформаційне забезпечення. 

 

Обсяг фінансування галузі фізичної культури і спорту у 2022- 2024 

роках 

 

Обсяг 

фін-я у 

2022 році 

(тис. грн..) 

Обсяг 

фін-я у 

2023 році 

(тис. грн..) 

Обсяг 

фін-я у 

2024 році 

(тис. 

грн..) 

Разом 

150 200 250 600 

 

  
ХІ. ОСВІТА 

Освітня стратегія міста спрямована на забезпечення функціонування й 

розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення 

якості надання освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації 

відповідно до вимог суспільства, стану соціальноекономічного розвитку, 

запитів громадян і потреб держави та міста, соціального захисту учасників 

освітнього процесу, упровадження Нової Української школи, ефективності 

використання матеріально-технічної бази та коштів на функціонування і 

розвиток освіти, стабільного функціонування закладів освіти та якісного 

надання освітніх послуг, проведення роботи з впровадження 39т.39о гастроск і 

профільного навчання в основній і старшій школах, забезпечення моніторингу 

якості навчальних досягнень учнів, підвищення рівня управлінської діяльності 

керівників закладів освіти, упровадження новітніх інформаційних технологій в 

освітній процес, підвищення якості освітніх послуг відповідно до вимог 

суспільства, потреб держави, області, району, громади. 

  

Дошкільна освіта 
Станом на 15.12.2021 року в громаді функціонує  14 закладів дошкільної 

освіти, з них 11 ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год (4 – ясла-садки, 7-дитячі садки) 

та 3  заклади дошкільної освіти з режимом роботи 4 год.  



    Усього в них було створено 36 груп: із них 5 ясельних, 31 дошкільна, 3 

групи короткотривалого перебування дітей.  

     За даними проведеного обліку  у громаді проживають 1082 дитини 

віком  від 0 до 6 років. Кількість дитячого населення переважно зменшилась як 

у сільській місцевості, так і в місті. У 2021/2022 н.р. відвідують дошкільні 

заклади 717 дітей. 36 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. 

Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної освіти становить 96%.  

   Директорами  закладів дошкільної освіти проводиться належна робота 

щодо організації харчування дітей у відповідності статті 35 Закону України «Про 

дошкільну освіту» та Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних  навчальних закладах. У 11 дошкільних закладах освіти організовано 

3-разове харчування.  Харчується 691 дитина.  Звільнено від плати за харчування 

95 дітей, з них 37 дітей воїнів АТО. Виконання натуральних  норм харчування 

по ЗДО в середньому становить 76%.  

     Середня вартість утримання одного вихованця за 2021 рік становить 34898 

грн. 

     Організацію освітнього процесу забезпечують 87 педагогічних 

працівників, 64 з яких мають вищу педагогічну освіту та 23 середню фахову.  

 Постійно проводяться заходи щодо забезпечення особистісного зростання 

кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей. У 2021/2022 н.р. в 

ЗДО працюють 11 гуртків  за інтересами. 144 дитини відвідують гуртки з 

розвитку мовлення, оригамі, бісероплетіння,  театральний, хореографічний 

тощо.  

 Здійснюється постійний контроль за станом здоров’я дітей. За 

результатами медичних оглядів складені листки здоров’я та відповідно 

промарковані меблі. Проведений облік дітей, що віднесені до диспансерної 

групи. 

 Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти громади у 

2021/2022 навчальному році здійснюються відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших 

нормативно-правових актів. Заклади дошкільної освіти  працюють за 

такими  змістовими напрямками: патріотичне, екологічне виховання, 

формування основ здорового способу життя та  комунікативно-мовленнєвий 

розвиток дошкільників. 

 Працівникам закладів дошкільної освіти постійно надається дієва 

допомога з питань організації освітнього процесу,  яка спрямована на пошук 

неординарних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на 

задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту.  

Відомості про освітню діяльність працівників дошкільної освіти громади 

систематично висвітлюються в засобах масової інформації. 

У всіх закладах дошкільної освіти вчасно було проведено поточні ремонти.  

З метою забезпечення якості освіти, економічної ефективності 

функціонування закладів освіти на території Баранівської міської ради у липні 

2021 року припинив діяльність Смолдирівський  дошкільний навчальний заклад 

короткотривалого перебування дітей. Вихованці садочка були переведені до 

Суємецького ЗДО «Теремок» повного дня, де повноцінно харчуються та мають 



денний сон. Відділом освіти організовано щоденний підвіз до вказаного вище 

закладу. 

Загальна середня освіта 
  Станом на 01.09.2021 року мережа  закладів загальної середньої освіти громади 

складається з 3 ліцеїв, 2 шкіл І-ІІІ ступенів, 2 гімназій, 1 школи І-ІІ ступенів та 3 

початкових шкіл. 

    До 1 класу  01 вересня 2021 року  було зараховано 227 учнів (14 класів). Усього 

в 2021/2022 н.р. за шкільними партами громади навчається 2880 учнів. Загалом 

організовано навчання у 158 класах.  

     Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської ради було 

затверджено мережу 36 груп подовженого дня у 8 ЗЗСО, що фінансуються з 

місцевого бюджету.  

   У 2021/2022 н.р. в ЗЗСО  організовано роботу 43 гуртків і секцій, якими 

охоплено 778 учнів.  

Упродовж  2020/2021 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах 

вихованці Баранівського міського Будинку дитячої творчості завоювали 92 

дипломи  із них: 14 міжнародного, 29 всеукраїнського та 49 обласного рівнів. З 

них 3 абсолютних місця, 2 ГРАН-ПРІ, 42 дипломи І ступеня, 29 дипломів ІІ 

ступеня, 16 дипломів ІІІ ступеня. 

    Головним показником якості освіти безумовно є  державна підсумкова 

атестація та зовнішнє незалежне оцінювання. У 2021 році відділ освіти 

забезпечив своєчасний безкоштовний підвіз усіх учасників до пунктів 

тестування у м. Новограді-Волинському.  

У 2021 р. двоє учнів Баранівського ліцею №1 презентували свої 

дослідження на  Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН у відділеннях «Релігієзнавство»,  «Хімія та біологія». Юні 

дослідники достойно здійснили захист власних наукових проектів. Здобули 

перемогу: ІІ місце – Ковальчук Ольга, учениця 8 класу (секція «Хімія та 

біологія».  

    Упродовж 2020/2021 навчального року здобувачі закладів загальної 

середньої освіти брали участь і в інших інтелектуальних, літературних, 

мистецьких і спортивних змаганнях міського, обласного та загальнодержавного 

рівня: 

 учениця 6 класу Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лисюк Софія здобула ІІ місце 

в обласному конкурсі екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в 

якому я живу»;  

 колективна робота здобувачів освіти Смолдирівської гімназії «Солодка фея 

з поліського краю» здобула ІІ місце в обласному етапі конкурсу «Чуття 

єдиної родини»;  

 фотографії здобувачів освіти Острожецької початкової школи, 

Полянківської ЗОШ І-ІІ ст., Баранівського ліцею №1 та Баранівського ліцею 

№2 ім.О.Сябрук були гідно оцінені членами журі та завоювали перші місця 

в обласному етапі конкурсу художніх фотографій «Моя країна – Україна».  

 учениця 6 класу Баранівського ліцею №1 Сябрук Злата посіла І місце у 

обласному етапі конкурсу до 150-річчя з дня народження Лесі Українки. 



 екологічна агітбригада Першотравенського ліцею посіла І місце у 

обласному етапі конкурсу «Земля – наш спільний дім». 

 чимало перемог на обласному та всеукраїнському рівнях зі спортивних 

змагань привезли здобувачі освіти Першотравенського ліцею, гідно 

представили Баранівську громаду на всеукраїнському етапі військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Упродовж 2019-2021 року працівники відділу освіти Баранівської міської 

ради та КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» брали 

участь у регіональній програмі DARE за підтримки міжнародного благодійного 

фонду «Caritas Austria» та Партнерства «Кожній дитині». 

У 2020 р. учителі Баранівського ліцею №1 Шикирява Наталія та Прокопчук 

Оксана виграли грант на 50 тисяч гривень, за які було придбано: 

-  безкаркасні м’які меблі для зон відпочинку в рекреаціях (8 диванів різних 

форм та кольорів); 

-  жалюзі для вікон однієї із класних кімнат; 

- пилосос для забезпечення якісного сухого прибирання зон відпочинку. 

Учасники дитячого парламенту разом з фасилітаторами Лашевич Мариною 

та Побережник Світланою написали два проєкти та отримали 30000 грн на їх 

реалізацію. У першому проєкті за 15000 грн було розфарбовано стіни дискотеки 

у парку А.Пашкевича, а також встановлено у центрі міста лавку із сонячною 

панеллю для підзарядження мобільних телефонів.  

Другий проєкт спрямовано на підтримку такої важливої ініціативи, як 

безпека дорожнього руху у темну пору доби, тому виграні кошти було 

спрямовано на закупівлю світловідбиваючих жилетів та елементів (наліпки, 

стрічки) для учнів початкових класів шкіл громади. 

  

Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

 Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської 

міської ради забезпечує організацію щорічного підвищення кваліфікації 

усіх  42т.42о гастроск  ЗЗСО та планового  працівників ЗДО і ЗПО на 

базі  обраних ними  суб’єктів за кошти  регіонального замовлення,  місцевого 

бюджету та спеціальної освітньої субвенції. У 2021 році укладені угоди на 

надання послуг із підвищення кваліфікації з Житомирським ОІППО, 

Житомирським медичним інститутом та Обласним центром підвищення 

кваліфікації працівників культури, мистецтва і туризму, у тому числі за кошти 

місцевого бюджету на суму 49700 грн для 42т.42о гастроск, 10020 грн – для 

медичних працівників та 2400 грн для шкільних бібліотекарів. Станом на 

15.11.2021 року освоєно 32375 грн. освітньої субвенції на підвищення 

кваліфікації вчителів 5-11 класів (цією можливістю додатково скористався 61 

педагог громади). Окрім того, наші педагоги мають можливість удосконалювати 

свої фахові компетенції в системі неформальної освіти на тренінгах, які 

проводять консультанти центру професійного розвитку.  

У 2021 році у відповідність до нового освітнього законодавства приведені 

установчі документи 5 закладів загальної середньої та 10 дошкільної освіти. 



Особливо приємно, що незважаючи на пандемію та дистанційне навчання 

маємо високі досягнення в галузі освіти: 

 на обласну виставку «Сучасна освіта Житомирщини–2021» були 

представлено 20 методичних розробок педагогів закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти Баранівської громади, 12 із яких відзначені 

дипломами відповідного ступеня;  

 вчителька Першотравенського ліцею Місяйло Наталія стала лауреатом 

обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» у 

номінації «Математика»; 

 практичний психолог Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук – призер 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

     

Загальний бюджет галузі освіти ОТГ на 2021 рік становить 134,898 млн. 

грн. з них: освітня субвенція – 74,199 млн. грн. видатки місцевого бюджету – 

103,079 млн. грн. з них: освітня субвенція – 59,882 млн. грн. 

Загалом за 10 місяців 2021 року з бюджету громади на всі ці видатки 

використано 103,079 млн. грн. У тому числі: 97,552 млн. грн. на заробітну плату, 

1,118 млн. грн. на продукти харчування, 0,620 млн. грн. на природний газ, 0,237 

млн. грн. на тверде паливо,  1,071 млн. грн. на електроенергію,  1,336 млн. грн. 

на бензин, автозапчастини, госптовари та матеріали. 

Протягом липня-листопада 2021 року до закладів загальної середньої 

освіти для 4 класів у рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» 

завезено нові одномісні парти й стільці, дидактичні матеріали, комп’ютерну 

техніку. Загальна сума закупівель – 574,630 тис. грн. Це кошти спеціальної 

субвенції з держбюджету та 63,848 тис. грн. коштів громади. 

Отримано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «СПРОМОЖНА ШКОЛА» 1652,2 млн. грн. для придбання 

обладнання для шкільних харчоблоків Першотравенського та  Баранівського 

ліцею №2 ім. О. Сябрук на засадах співфінансування з бюджету міста в розмірі 

15 % від суми виділеної субвенції. 

У рамках програми «Шкільний автобус» на умовах співфінансування 40% 

було куплено новий шкільний автобус для підвозу здобувачів освіти. 

 

2. Головна мета 

Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2022 рік вбачаємо у подальшій 

реалізації головних завдань державної політики в сфері освіти, приведенням 

системи провадження освітньої діяльності у відповідність до Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», упровадженням Концепції 

«Нова українська школа». 

3. Проблемні питання 

 - необхідність будівництва спортивного залу та перекриття даху в опорному 

закладі освіти «Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук»; 

- проведення заходів по протипожежній безпеці;  

- заміна перекриття даху котельні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  



- ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу Баранівського ліцею №1; 

- реконструкція системи опалення з переходом на альтернативні види палива 

Баранівський ліцей № 1. 

 

ХІI. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

 Діяльність у галузі охорона здоров’я протягом 2021 року була спрямована 

на забезпечення доступності медичної допомоги первинного, вторинного рівнів 

для мешканців міста. Протягом останніх років в місті відбуваються процеси 

модернізації сфери охорони здоров’я, спрямовані на формування єдиного 

медичного простору з метою покращення якості та доступності медичної 

допомоги кожному мешканцю. 

Мета розвитку галузі: продовження удосконалення системи охорони 

здоров’я, в інтересах мешканців громади на отримання якісної та доступної 

медичної допомоги на відповідному стандартам рівні. 

 

Надання первинної медичної допомоги населенню Баранівської  ТГ  

в 2021 році здійснювалося КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради.  

До структури Центру входило: 6 АЗПСМ ТА 14 ФП. Штатна 

чисельність підприємства становила 98,5  із них 20 лікарі та 40,25 середній 

медичний персонал. 

Пріоритетними напрямками розвитку первинної ланки надання 

медичної допомоги населенню Баранівської ТГ на 2022 рік . Є і покращення 

матеріально – технічної бази Центру ПМСД  в плані закупівлі лабораторного 

обладнання та створення належних умов для покращення медичного 

обслуговування населення (приведення до ДБН приміщення Центру щодо 

доступності мало мобільних груп населення та людей з інвалідність) на 

виконання даних цілей в фінансовому плані КНП «Центр ПМСД» Баранівської 

міської на 2022 рік  передбачено закупівля  лабораторного обладнання за кошти 

НСЗУ (100 тис.грн.) та проведення ремонтів АЗПСМ згідно до норм ДБН в плані 

доступності за кошти місцевого бюджету (289 тис.грн.). 

Реалізвація даної мети дасть можливість покращити діагностичний 

процес на рівні первинної ланки та поліпшити умови надання первинної 

медичної допомоги населенню Баранівської ТГ. 

 

 35 сесією 8 скликання  Баранівської міської ради 01 жовтня 2019 року  

було винесено рішення № 2226 «Про створення комунального некомерційного 

підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської 

міської ради шляхом перетворення Баранівської комунальної центральної 

районної лікарні». 

Заклад отримав: 

-ліцензію на медичні практику – наказ МОЗ від 07.04.2020р.№803.  

         - ліцензію на роботу ЦРЛ  з наркотичними  та психотропними речовинами 

:  

серія Термін дії з 21.11.2019 р. по 21.11.2024 р. 



На сьогодні за програмою медичних гарантій заключено договори з НСЗУ 

на 9 пакетів, на 2022 рік підготовлено документи для заключення договорів 

НСЗУ на  додаткові три пакети надання медичної допомоги.  

Аналіз діяльності КНП «Баранівська ЦРЛ»  за 9  місяців   2021 рр.  

Кадрове забезпечення: 

 Чисельність лікарів – 38 (проти 37).   Зросла укомплектованість 

штатних лікарів посад фізичними особами і становить  67%( проти 64% за  

аналогічний період минулого року). Середнього медперсоналу – 96( проти 98). 

Укомплектованість штатних посад середнього медперсоналу фізичними особами 

– 96%. 

Стаціонарне відділення. 

Кількість ліжок - 120. Число пролікованих хворих в стаціонарі – 2668( 

проти 2934 через карантинні обмеження і перепрофілювання ліжок стаціонару в 

«ковідні» відділення). Зайнятість ліжка  становить 189,3дня, середній термін 

лікування - 8,5 дня. В стаціонарі було проведено 326 операцій, прооперовано 

339 хворих.   

Амбулаторно- поліклінічне відділення 

Кількість відвідувань до лікарів поліклініки склала  69154 або 1,8 на 

одного жителя( проти 73192 через карантинні обмеження).  

Амбулаторно  було проведено 1194 операцій, прооперовано 1194 хворих. 

Проведено досліджень в поліклініці:  

- рентгенологічних- 9613; УЗД- 9380; 

- ендоскопічних- 364.  

         Проведено клініко-діагностичних досліджень - 86115( проти 89613). 

Проведено фізіотерапевтичних процедур: в поліклініці- 10356 ; в стаціонарі-

6915. 

2021 рік був дуже складним, це рік роботи в умовах пандемії  

За період пандемії в КНП «Баранівська ЦРЛ», як заклад другої хвилі, що 

надає медичну допомогу хворим на COVID-19  за грудень 2020-травень 2021 

року було проліковано 547 хворих. 

З 08.10.2021 року, коли лікарня розпочала роботу в третю хвилю, в 

відділеннях, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19, було 

проліковано: Жовтень- 85 хворих; Листопад- 164  хворих Грудень-46 хворих. 

 В цей непростий час лікарня змогла покращити своє матеріально- технічне 

забезпечення. У 2021 році КНП « Баранівська ЦРЛ» отримала обладнання: 

• сучасна стоматологічна рентгенівська система X-MINDDC, 230  

вартістю  84,0 тис. грн. ( кошти НСЗУ за програмою медичних гарантій)  

• кольпоскоп з відео системою на суму 78,7тис.грн(для діагностики 

патологічних станів), за програмою медичних гарантій. 

• наркозно-дихальний апарат WATO EX35 вартістю 797,525  тис. грн.( 

за програмою медичних гарантій  

• 10 кисневих концентраторів на  суму 208,0 тис.грн.  та  три  

високопоточні 20-ти літрові кисневі концентратори   на  суму 447,0 тис. грн. –

благодійна допомога ТОВ «Нова пошта: 

• коагулометр напівавтоматичний4-х канальний ECL412. на суму 85,0 

тис.грн. для визначення необхідних показників внутрішньосудинного гемо стазу 

–за програмою медичних гарантій.   



санітарний автомобіль категорії «В» на суму 1763,99тис.грн за програмою 

медичних гарантій 

• компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури – модель  

Zelko18 ( у комплекті) та кисневий концентратор OxyGOG 120( у 

комплекті), що  забезпечує киснозалежних пацієнтів в обємах відповідно до 

протоколів лікування. Вартість- 968 тис. грн. Вартість монтажу  і встановлення 

– 128 тис. грн. Обладнання закуплено за кошти, отримані з НСЗУ за програмою 

медичних гарантій; монтаж і встановлення-власні кошти закладу. 

На будівництво павільйону для кисневої станції  було витрачено 106,467 

тис.грн. – власні кошти закладу. 

• дефібрілятор – монітор Вenelleart D3 з функцією кардіостимуляції і  

монітор пацієнта uMEC12 на суму 212 тис. грн. – благодійно від ТОВ БТТ  

« Агро» для пацієнтів реанімаційного відділення хворих на COVID-19 та 

пацієнтів з іншими захворюваннями. 

• потужний кисневий концентратор для надання медичної допомоги 

пацієнтам із COVID-19 вартістю 52 тис. грн. та  100 швидких тестів на 

виявлення антигену до коронавірусу вартістю 7,6 тис. грн благодійно  від БО 

«Лікарняна каса Житомирської області» 

Основною метою є забезпечення медичного обслуговування населення 

Баранівської ОТГ. 

 Основне завдання діяльності – досягнути найвищої якості надання 

медичної допомоги. Здорова нація – наше майбутнє» 

Проблемні питання  

І. Придбання сучасного обладнання для конкурентоспроможності  закладу 

на ринку медичних послуг і забезпечення безпеки пацієнтів при отриманні 

ефективної медичної допомоги. 

Ендоскопічне обладнання для діагностики і малоінвазивного лікування  

хвороб шлунково-кишкового тракту; підвищення якості та ефективності 

профілактики і лікування пацієнтів 

2. Лапароскопічне обладнання для зменшення ризику 

післяопераційних ускладнень. 

ІІ. Матеріально- технічне забезпечення згідно вимог НСЗУ за пакетами 

медичних послуг. 

Цілі та завдання на 2022 рік  
1.Відкрити відділення для лікування паліативних хворих. 

 Для цього заключено договір на пакет медичних послуг «Стаціонарна 

паліативна медична допомога дорослим та дітям» для надання психологічної 

допомоги, лікування хронічного больового синдрому в стаціонарних умовах та 

пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» для надання 

своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що 

загрожують життю. 

2. Надання медичної допомоги за пакетом медичних послуг «Хірургія  

одного дня» дасть можливість знизити як матеріально- технічні затрати ( робота 

обладнання, ліки, засоби дезинфекції , антисептики, енерго і водопостачання 

тощо) так і кадрові ресурси закладу. 

3. Надання допомоги  за пакетом «Психіатрична допомога, яка надається 

мобільними мультидисциплінарними командами» дасть можливість своєчасного 



виявлення стану психічного здоров’я пацієнтів та важкості розладу психіки і 

поведінки,  при підвищеному ризику загострень. 

         Очікувані результати  
Ендоскопічне обладнання зменшить рівень запущених форм раку шлунку 

і товстої кишки та зниження рівня смертності вдвічі; підвищення якості та 

ефективності профілактики і лікування пацієнтів 

Лапароскопічне обладнання для зменшення ризику післяопераційних 

ускладнень і безпеки пацієнтів. 

Пакет « Хірургія одного дня» знизить термін перебування хворого на  

ліжку( зараз 8,6 дня), суттєво знизить затрати одного ліжко- дня в відділенні 

хірургічного профілю(на сьогодні близько 600 грн.).     

       

ХІІІ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ГРОМАДИ 

 

Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних 

відносин   

           

     Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради був утворений рішенням 1 сесії 8 

скликання Баранівської міської ради від 11.01.2017 року №42. 

     У 2018 році відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради утворений як окрема 

юридична особа рішенням 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

12.11.2018 року № 1403. Повне найменування Відділу: Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 

міської ради (далі – Відділ). 

     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України, наказами Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру, наказами Фонду державного 

майна України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а 

також іншими актами. 

     Завдання Відділу на 2022 рік: 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері земельного 

законодавства, містобудування та архітектури, управління нерухомим майном, 

що належить до комунальної власності Баранівської міської  територіальної 

громади; 

 участь в розробленні комплексного плану просторового планування на 

території Баранівської міської територіальної громади; 

 аналіз стану містобудування на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і 

забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів 

населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, його 

складових частин, іншої містобудівної документації; 



 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 

архітектури, національних стандартів, норм і правил, регіональних правил 

забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації; 

 реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання 

земельних ресурсів, регулювання земельних відносин, містобудування та 

благоустрою; 

 забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок 

ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у 

комунальній власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади;  

 здійснення аналізу ефективного використання земельних ресурсів 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 взаємодія з постійними комісіями міської ради, підприємствами, 

установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних 

відносин та комунальної власності; 

 здійснення контролю за ефективним використанням майна комунальних 

підприємств; 

 забезпечення систематичного інформування населення Баранівської 

міської об’єднаної територіальної громади про хід приватизації та надання в 

орендну земель та майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста; 

 проведення роботи щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до 

проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також 

концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном; 

 здійснення інших повноважень в сфері земельних відносин та управління 

майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені 

до компетенції виконавчих органів міської ради. 

 участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних 

відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла, 

містобудування та архітектури; 

 організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 

громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу 

України та інших нормативно-правових актів України; 

 здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

за місцем проживання. 

 

Також у 2022 році відділом планується: 

 

У сфері містобудування та архітектури: 

 

- розгляд заяв щодо видачі будівельних паспортів забудови земельної 

ділянки та внесення змін до будівельного паспорта; 

- розгляд заяв щодо видачі паспортів прив'язки для впровадження 

підприємницької діяльності та продовження терміну їх дії; 

- розгляд заяв на видачу містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки та внесення змін до них; 

- розробка комплексного плану просторового розвитку території 

Баранівської міської територіальної громади; 



- розроблення та затвердження містобудівної документації на місцевому 

рівні (детальних планів території); 

- розгляд заяв від громадян та юридичних осіб про присвоєння поштових 

адрес житловим будинкам та нежитловим приміщенням; 

- видача довідок громадянам та юридичним особам про присвоєння 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна, про відсутність або наявність 

забудови на земельних ділянках; 

- погодження дозволу на будівництво (реконструкцію) житлових будинків, 

господарських будівель і споруд на власній земельній ділянці; 

- надання дозволу на реконструкцію квартир; 

- видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами; 

- надання плану викопіювання на земельну ділянку.  
 

 

 

 

 

У сфері земельних відносин: 

 

- здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель 

на території Баранівської міської територіальної громади; 

- підготовка документів, необхідних для замовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської 

територіальної громади під громадськими пасовищами, сміттєзвалищем, 

польовими (проектними) дорогами, польовими лісосмугами; 

- підготовка документів, необхідних для замовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності; 

-  підготовка документів, необхідних для замовлення технічних 

документацій по нормативній грошовій оцінці населених пунктів: 

смт.Першотравенськ, смт.Полянка, с.Будисько, с.Рогачів, с.Острожок, с.Млини, 

с.Рудня, с.Вірля, с.Климентіївка, с.Ялишів, с.Явне, с.Лісове, с.Зеремля, 

с.Вишнівка, с.Середня; 

- підготовка документів, необхідних для замовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів 

Баранівської міської територіальної громади; 

- укладення угод про соціальне партнерство; 

- проведення робіт по укладанню договорів оренди землі з громадянами, 

суб’єктами підприємницької діяльності та юридичними особами;      

- надання довідок громадянам та юридичним особам про кількісний облік 

земельних ділянок; 

- розгляд земельних спорів, запитів про публічну інформацію, заяв та 

звернень; 

- розгляд заяв громадян та суб’єктів господарювання із земельних питань;  

- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані 

об’єкти нерухомості, що належать покупцям на праві власності; 



- укладення договорів про пайову участь на будівництво, розширення, 

ремонт, утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої інфраструктури 

та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та контроль 

за надходження коштів відповідно до укладених договорів; 

-      підготовка документів, необхідних для продажу на земельних торгах 

права оренди земельних ділянок за межами населених пунктів для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, які перебувають в комунальній 

власності Баранівської територіальної громади:   

 

Перелік земельних ділянок комунальної власності Баранівської 

територіальної громади (прав на них), які підлягають продажу на земельних 

торгах (аукціоні) в 2022 році 

 
№ 

з/п 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

землі 

Умови 

продажу 

Берестівський старостинський округ 

1 14,1040 1820680400:02:000:1823 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

2 12,2072 1820680400:02:000:1653 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

3 56,1338 1820680400:02:000:1619 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

4 28,1068 1820680400:02:000:1620 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

5 12,1739 1820680400:02:000:1878 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Суємецький старостинський округ 

6 48,5092 1820685800:04:000:1273 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

7 4,9853 1820685800:04:000:1272 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

8 11,0808 1820685800:04:000:1274 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

9 8,2792 1820685800:04:000:1281 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

10 17,7941 1820685800:04:000:1278 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

 Смолдирівський старостинський округ 

11 3,7765 1820685300:01:000:0308 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 



12 7,0295 1820685300:05:000:0498 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

13 12,9814 1820685300:05:000:0497 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

14 18,1188 1820685300:05:000:0519 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Зеремлянський старостинський округ 

15 83,6771 1820682200:04:000:0171 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

16 13,7521 1820682200:03:000:0172 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

17 4,2729 1820682200:01:000:0328 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

18 7,6866 1820682200:01:000:0386 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

19 4,8488 1820682200:01:000:0329 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

20 1,9697 1820682200:01:000:0321 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

21 0,6103 1820682200:01:000:0320 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

22 3,7035 1820682200:03:000:0170 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Полянківський старостинський округ 

23 7,3520 1820656300:04:000:0122 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

24 2,5200 1820656300:04:000:0124 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

25 7,6317 1820656300:03:000:0087 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

26 3,8119 1820656300:03:000:0137 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

27 8,7715 1820656300:03:000:0119 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Жарівський старостинський округ 

28 28,2913 1820682000:02:000:0112 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 



29 6,1752 1820682000:02:000:0125 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Кашперівський старостинський округ 

30 5,0758 1820683000:01:000:0563 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

31 15,4851 1820683000:05:000:0362 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

32 33,9308 1820683000:05:000:0277 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

33 6,9150 1820683000:05:000:0280 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

34 24,6972 1820683000:01:000:0513 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

35 2,8521 1820683000:01:000:0521 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

36 8,2598 1820683000:01:000:0537 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Ялишівський старостинський округ 

37 5,0797 1820687600:03:000:0554 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

38 15,4600 1820687600:03:000:0460 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

39 12,4028 1820687600:03:000:0461 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

40 64,9829 1820687600:03:000:0553 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

41 5,8955 1820687600:03:000:0541 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

42 2,2597 1820687600:03:000:0463 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

43 5,4433 1820687600:03:000:0462 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

44 2,9383 1820687600:06:000:0203 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

45 9,4422 1820687600:06:000:0186 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Йосипівський старостинський округ 



46 16,8742 1820682600:05:000:0169 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

47 7,5727 1820682600:05:000:0173 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

48 12,5711 1820682600:03:000:0528 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

49 1,4908 1820682600:03:000:0487 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Місто Баранівка 

50 91,5590 1820600000:04:000:0178 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

51 8,0748 1820600000:04:000:0170 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

52 12,0428 1820600000:02:000:0402 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

53 5,9128 1820600000:02:000:0404 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Вірлянський старостинський округ 

54 10,0352 1820680800:05:000:0142 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

55 14,0904 1820680800:05:000:0134 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

56 15,0878 1820680800:05:000:0123 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

Рогачівський старостинський округ 

57 49,6631 1820684800:07:000:0546 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

58 4,0150 1820684800:01:000:0233 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

59 106,1462 1820684800:01:000:0229 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

60 8,6134 1820684800:04:000:0712 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

61 12,8757 1820684800:04:000:0626 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

62 19,5308 1820684800:04:000:0627 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 



63 7,3452 1820684800:04:000:0709 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

64 10,2877 1820684800:04:000:0710 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

65 2,3424 1820684800:07:000:0567 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

66 7,3348 1820684800:01:000:0249 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

оренда 

 

 - прийняття в комунальну власність Баранівської ОТГ нерухомого  майна, яке 

визнане судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельні частки (паї); 

      - підготовка на розгляд сесій  та виконкому Баранівської міської ради 

проектів рішень; 

- розроблення та затвердження на сесії Баранівської міської ради 

регуляторних актів; 

- прийняття документів на реєстрацію пасік (згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.02.2018 року №107 та Порядку реєстрації пасік, 

затвердженому наказом Міністерства аграрної політики України і Української 

академії аграрних наук від 20.09.2000 р. №184/82); 

 - відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою 

захисту майнових прав Баранівської територіальної громади як власника землі в 

особі Баранівської міської ради, недопущення безоплатного використання 

земельних ділянок комунальної власності, визначення та відшкодування збитків, 

завданих Баранівській ТГ внаслідок порушення порядку землекористування. 

 

У сфері комунального майна:  

 

  - проведення продажу об’єктів малої приватизації комунального майна 

Баранівської територіальної громади, підготовка об’єктів до аукціону, 

розроблення умов продажу, а саме: з умовами (без умов), зі зниженням старої 

ціни на 50%, методом покрокового зниження стартової ціни, шляхом викупу; 

 - підготовка та проведення аукціонів з оренди комунального майна 

Баранівської територіальної громади; 

- розміщення Переліків першого та другого типу в реєстрі електронної 

торгової системи; 

 - укладання договорів оренди комунального майна, укладання додаткових 

угод до договорів оренди та угод про розірвання договорів оренди комунального 

майна;  

 - підготовка на розгляд сесій  та виконавчого комітету Баранівської міської 

ради проектів рішень; 

- проведення перереєстрації громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов відповідно до п.25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм приміщень в Українській РСР, затверджених 

постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470. 



ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм 

Всі заходи,  які передбачаються у наведеній таблиці на 2022 рік мають плановий 

характер та  будуть здійсненні тільки при наявності відповідних бюджетних 

призначень 

  



№ п/п Назва проекту 
Загальна 

вартість 
(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет  

Інші 

джерела  

1 

Ендоскопічне обладнання (56т.56о 

гастроскоп, відеоколоноскоп, системний 

ендоскопічний відеоцентр, медичний 

монітор, стійка під ендоскоп)  

2 372,0   2 372,0  

 

2 
Лапароскопічне обладнання  1 430,0  1 430,0  

3 
Інфузомати( 30 шт.) 622,0  622,0  

4 
Біохімічний аналізатор крові 430,0  430,0  

5 
Клінічний аналізатор крові 275,0  275,0  

6 
Клінічний аналізатор сечі 45,0  45,0  

7 
ЕКГ багатоканальний(2шт) 40,0  40,0  

8 
Дефебрілятор з функцією синхронізації 100,0  100,0  

9 
Монітор з капнографією (2 шт) 200,0  200,0  

11 
Відсмоктувачі( 3 шт) 9,0  9,0  

12 Пульсоксиметри( 10 шт) 10,0  10,0  

14 

Придбання обладнання та програмного 

забезпечення для надання 

адміністративних послуг РСЦ МВС 

України в центрі надання 

адміністративних послуг міської ради 

500,0 
- 50,0 450,0 

15 
Придбання кейсу АРМ «Мобільний 

офіс» 
200,0 

- 20,0 180,0 

20 

Капітальний ремонт ганку з 

улаштуванням пандусу Баранівського 

ліцею №1 

 

578,473 
  

 

578,473 

21 

Капітальний ремонт приміщення 

(термомодернізація) корпусу № 2 

Полянківської ЗОШ І-ІІІ 

 

2 000,0   
 

2 000,0 

22 

Будівництво спортивного залу 

Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук, 

за адресою: вул. Звягельська,17  

м. Баранівка, Житомирської області 

8 000,0 

  

8 000,0 

 23 

Капітальний ремонт туалетних 

приміщень другого та третього поверхів 

Баранівського ліцею №1  

10 

559,106   
10 559,106 

 24 
Капітальний ремонт санітарних кімнат 

Кашперівської ЗОШ ст. 

447,092   447,092 

 25 
Капітальний ремонт санітарних кімнат 

Полянківської  ЗОШ І-ІІІ 56т.. 

382, 938   382, 938 



26 

Капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі філії 

Баранівського ліцею №1 «Вірлянська 

початкова школа» 

1 800,000  

  

1 800,000  

27 

Реконструкція системи опалення з 

переходом на альтернативні види 

палива Баранівський ліцей № 1 

7 181,748  
  

7 181,748  

28 Закупівля аналізаторів 100,0 - - 100,0 

29 
Витрати на доступність будівель для 

людей з інвалідністю 

289,0 - 289,0 - 

30 
Капітальний ремонт водонапірної башти 

м. Баранівка 
500,0   500,0 

31 

Заміна 350 м.п. повітряної кабельної 

лінії електроживлення свердловин по 

вул.Набережна  

50,0   50,0 

32 
Придбавання АС-машини  

 
1200,0   1200,0 

33 

Відсутнє резервне джерело 

водопостачання смт. Першотравенськ  

 

800,0   800,0 

34 

Проведення опалювальної системи в 

Центрі надання соціальних послуг ( 

Соборна,55) 

 200,00   
200,00  

 
 

35 

Капітальний ремонт покрівлі в 

приміщенні Центру надання соціальних 

послуг (Соборна,55 

250,00  
250,00 

 
 

36 
Придбання та встановлення гаража 

(Соборна,55) 
70,00  

70,00  

 
 

37 
Капітальний ремонт вуличного 

освітлення  на території громади 
300,0  300,0  

38 
Капітальний ремонт дорожнього 

покриття на території громади 
2 000,0  2 000,0  

39 

Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вулиці Дубрівське шосе в 

м.Баранівка Житомирської області 

393,0   393,0 

40 Придбання службового автомобіля 1 055,5  1 055,5  

41 Бюджет участі – 2022 300,0 - 300,0 - 

42 
Реалізація проекту «Полянки-Плаза» - 

Бюджет участі – 2019 
90,0 - 90,0 - 

43 

Реалізація проекту «Футбольне поле» с. 

Кашперівка 

Бюджет участі – 2019 

90,0 - 90,0 - 

44 
Створення Центру культурних послуг 

на базі МБК ім. А. Пашкевича 
    

45 

Придбання техніки  для відділу 

благоустрою та ЖКГ Баранівської 

міської ради ( підмітальна щітка, 

роторна косарка, бензиновий висото різ) 

300,0  300,0  

46 
Придбання системи «Рада» та 

комп’ютерної техніки 
230,0  230,0  



47 

Комплексний план 

просторового розвитку території 

Баранівської міської  ТГ Новоград-

Волинськогорайону Житомирської обл. 

16000,0  16000,0  

48 

Відновлення фонарної лінії в с. 

Мирославль: вул.Дубрівська (20 

фонарів), вул.Зарічна ( 3 фонарі) 

Після виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

49 

Проведення робіт по освітленню вул. 

Польова, вул.Шосейна, 

вул.Лук’янівська, вул.Шаруківська та 

вул.Лісова в с.Берестівка 

Після виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

50 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт 

містка через річку Свинобичка, яка 

з’єднує село Берестівка 

При наявності кошторисних призначень 

 

 

Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати за 

рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, Державного фонду 

охорони навколишнього природного середовища, державного, обласного  та 

місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також 

за рахунок коштів інвесторів, які залучаються до реалізації конкретних 

інвестиційних проектів та виконання програм, міжнародних фінансових 

організацій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, 

передбачається у проектах місцевих бюджетів за відповідними програмами у 

межах наявного фінансового ресурсу. 

 

Секретар ради                                                               Володимир ЗАРЕМБА 

 

 


