
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ  

 

33 сесія 8 скликання 

 

 

18 серпня  2022 року                                                                                №1805  

 

Про виконання «Програми соціально- 

економічного розвитку Баранівської  

міської територіальної  громади на 2022 рік»  

за I півріччя 2022 року 

 

 

          Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку 

України», заслухавши інформацію начальника відділу - головного бухгалтера 

відділу бухгалтерського обліку міської ради Цимбалюк Л.А. про виконання 

«Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської  

територіальної громади на 2022 рік» за I півріччя 2022 року, міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціально-економічного 

розвитку Баранівської міської  територіальної громади на 2022 рік» за I півріччя 

2022  року (додається). 

     2. Виконавцям завдань та заходів Програми соціально- економічного розвитку 

Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік продовжити роботу по 

їх виконанню. 

      3. 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 33 сесії 8 скликання                                                                                            

                                                                                                                    від 18.08.2022р. №1805________ 

 
Звіт  про виконання «Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської  

територіальної громади на 2022 рік»  

за І півріччя 2022 року 

 

             Програма соціально-економічного розвитку Баранівської міської  

територіальної  громади на 2022 була затверджена рішенням міської рари 25 сесії 

8 скликання від 23.12.2021 року № 1390. У звітному періоді діяльність 

Баранівської міської ради та її виконавчих органів була спрямована на реалізацію 

заходів Програми з метою підвищення якості життя і добробуту населення 

громади на основі забезпечення розвитку реального сектору економіки. 

Враховуючи цілі та пріоритети розвитку громади забезпечено виконання заходів 

за основними напрямами життєзабезпечення населених пунктів на території 

ОТГ.  

 На жаль, військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла значні 

корективи до програм соціального та економічного розвитку як всієї України, 

так і окремих областей і громад. Фактично зупинені всі капітальні видатки, які 

мали фінансуватися з державного та обласного бюджетів. 

            Провівши детальний аналіз Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської  територіальної  громади за перше півріччя 2022 року 

необхідно відзначити, що фінансування заходів здійснювалося з урахуванням 

можливостей місцевого бюджету, оскільки капітальні видатки з державного та 

обласного бюджету з 24 лютого 2022 року не здійснюються.  

 

Бюджет громади  

          За період січень – червень 2022 року до загального фонду міського 

бюджету, згідно планових показників з врахуванням змін (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло власних надходжень в сумі 

44931,8тис.грн., тобто сума отриманих доходів є меншою від планових 

показників на цей період на 32326,9 тис.грн., а також є на 2686,7 тис.грн. або 

6,4% більшою від доходів аналогічного періоду 2021 року. 

              Із сімнадцяти джерел доходів, що формували загальний фонд та були 

заплановані на період січень-червень 2022 року виконання досягнуто по 10. 

Найбільша сума недоотримана по  податку на доходи фізичних осіб, який є 

основним дохідним джерелом (питома вага – 65,8%). 

             За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 

29588,9тис.грн., що менше планових показників з врахуванням змін на 

29825,0тис.грн. або на 50,2% і більше ніж за 6 місяців 2021 року на 

3857,4тис.грн. або на 15,0%. Надходження податку на доходи фізичних осіб із 

заробітної плати у січні-червні 2022 року становили 25120,9тис.грн., що лише на 

826,0тис.грн. або на 3,4 відсотки більше надходжень у відповідному періоді 

2021 року. У певній мірі компенсатором втрат є податок з грошового 



забезпечення військовослужбовців, якого надійшло 3837,0тис.грн., що у 6,4 

рази або на 3238,3тис.грн. більше надходжень у січні-червні минулого року. 

            Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у січні – 

червні 2022 року були:  

- гуманітарний відділ міської ради (6393,0тис.грн.),  

- ДП «Баранівське лісомисливське господарство» (3591,3тис.грн.),  

- КНП «Баранівська центральна лікарня» (2098,4тис.грн.),  

- ТОВ «Органік Мілк» (900,8тис.грн.),  

- ТОВ «Агровест Груп» (712,9тис.грн.),  

- ТОВ «Баранівський молокозавод» (228,0тис.грн.),  

- СТОВ «Мирославель-Агро» (650,2тис.грн.). 

           Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини бюджету 

Баранівської міської ради є єдиний податок, якого одержано 8287,2тис.грн. або 

менше планових показників з врахуванням змін на 447,8тис.грн. (94,9%), однак, 

в зв’язку із введенням воєнного стану зменшилися надходження до очікуваних в 

лютому місяці на 51,3тис.грн., в березні на – 905,6тис.грн., в квітні на – 

133,0тис.грн., в травні на – 467,7тис.грн., в червні на – 432,7тис.грн.  Питома 

вага в загальному фонді міського бюджету – 18,4%. В порівнянні з січнем-

червнем 2021 року єдиного податку надійшло більше на 529,5тис.грн. або 6,8%, 

при тому, що очікували ріст в сумі 2519,8тис.грн. Єдиний податок з юридичних 

осіб в звітному періоді складає 759,6тис.грн., єдиний податок з фізичних осіб – 

7027,4тис.грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 

500,2тис.грн. 

          Протягом звітного року бюджет міста поповнився платою за землю на суму 

3224,6тис.грн., до плану недоотримано 1040,4тис.грн. і відсоток виконання 

складає 75,6. Орендна плата з юридичних та фізичних осіб становить 

2711,4тис.грн., земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 513,2тис.грн. 

В порівнянні з січнем-червнем минулого року надходження плати за землю 

зменшилися на 837,8тис.грн., в т.ч. орендна плата з юридичних осіб - на 

542,2тис.грн. 

           Платниками орендної плати сплачено: 

-  ТОВ «САНВІН 11» 615,7тис.грн.,  

-  ТОВ «Агровест Груп» - 612,5тис.грн.,  

-  ДП «Шпат» -117,5тис.грн.,  

-  СТОВ «Мирославель-Агро» - 119,0тис.грн.,  

- ТОВ ,,Агроюмак,, - 192,5 тис. грн.,  

- ПП ,,Галекс Агро,, - 156,0 тис. грн.,  

- АТ ,,Житомиробленерго,, - 102,2 тис. грн.  

           По земельному податку з юридичних осіб - ДП «Баранівське 

лісомисливське господарство» - 198,1тис.грн. 

           Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як державного 

так і місцевого значення надійшло в сумі 1682,7тис.грн., або менше ніж у 

минулому році  на 94,7тис.грн. (5,3%).  

           Починаючи з 2019 року до бюджетів органів місцевого самоврядування 

зараховується 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в 

результаті чого бюджет міста отримав 870,9тис.грн. 



           Основними платниками лісової рентної плати до бюджетів усіх рівнів є 

ДП «Баранівське лісомисливське господарство» та ДП «Романівський лісгосп 

АПК» . 

          Акцизного податку протягом січня-червня одержано 991,5тис.грн. із них 

від реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 691,4тис.грн. від реалізації 

пального – 300,1тис.грн. (в 2021 році 1200,1тис.грн. або на 900,0тис.грн. 

більше).  Щодо  акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (пальне) то в зв’язку з встановленням 

ставки податку в розмірі 0%, втрати міського бюджету до кінця року складуть 

близько 2500тис.грн. 

          По інших джерелах доходів надходження склали 1156,9тис.грн. Серед них 

- плата за надання адміністративних послуг – 651,5тис.грн. (568,0тис.грн.),  

- державне мито – 26,5тис.грн.,  

- адміністративні штрафи та інші санкції – 34,8тис.грн.,  

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 16,9тис.грн.,  

- плата за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення – 

32,5тис.грн.,  

- податок на нерухоме майно – 353,6тис.грн.,   

- інші надходження – 41,1тис.грн. 

           Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) 

за перше півріччя 2022 року  складають 3773,5тис.грн., що більше уточнених 

планових показників на 17,1тис.грн. або 100,5%. Найбільшу питому вагу в 

спеціальному фонді займають власні  надходження бюджетних установ – 95,2% 

або 3594,4тис.грн., серед них: надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством – 1350,2тис.грн., інші джерела 

власних надходжень – 2244,2тис.грн. 

          Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 70,6тис.грн.,  

екологічного податку – 44,8тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

63,7тис.грн. 

           На протязі січня-червня поточного року надійшли трансферти з 

державного та інших місцевих бюджетів (100%), а саме: 

- Базова дотація – 12615,0тис.грн. (в 2021 році 12702,0тис.грн. або на 

87,0тис.грн. більше) 

- Освітня субвенція – 39258,6тис.грн. (в 2021 році 42925,5тис.грн. або на 

3666,9тис.грн. більше) 

- Субвенція на надання інклюзивної освіти – 18,6тис.грн. (в 2021 році 

134,5тис.грн. або на 115,5тис.грн. більше) 

- Дотація на оплату енергоносіїв – 850,7тис.грн. (в 2021 році 1267,4тис.грн. 

або на 416,7тис.грн. більше) 

- Інша субвенція – 261,1тис.грн. (в 2021 році 229,1тис.грн. або на 

32,0тис.грн.менше). 

           За січень-червень поточного року здійснено видатки в сумі 

91135,7тис.грн. (в 2021 році 96740,4тис.грн. або на 5604,7тис.грн. більше), а 

саме: 



- Оплата праці з нарахуваннями – 82797,2тис.грн. (93,9% до загальних 

видатків та 91,2% до планових показників) (в 2021 році 87155,5тис.грн. та 

90,1%); 

- Продукти харчування – 490,0тис.грн. (0,5% до загальних видатків та 33,4% 

до планових показників) (в 2021 році 672,3тис.грн. та 0,7%); 

- Оплата за спожиті енергоносії – 3721,2тис.грн. (4,1% до загальних видатків 

та 42,2% до планових показників) (в 2021 році 2545,0тис.грн. та 2,6%); 

- Інші видатки – 4127,3тис.грн. (4,5% до загальних видатків та 36,7% до 

планових показників) (в 2021 році 6367,6тис.грн. та 6,6%). 

             За період з 01.01.2022 по 30.06.2022р. видатки місцевого бюджету склали 

94827,5тис.грн., в т. ч. видатки загального фонду складають 91135,7тис.грн., 

видатки спеціального фонду – 3691,8тис.грн. (в 2021 році 105004,6тис.грн., 

96740,4тис.грн. і 8264,2тис.грн. та на 10177,1тис.грн., 5604,7тис.грн. і 

4572,4тис.грн. більше відповідно) 

        В загальній сумі видатки по відповідних галузях становлять: 

- Державне управління – 12096,3тис.грн. або 12,8% (2021 рік 12454,3тис.грн. 

та 11,9%); 

- Освіта – 67068,0тис.грн. або 70,7% (2021 рік 72294,5тис.грн. та 68,8%); 

- Охорона здоров’я – 1081,4тис.грн. або 1,1% (2021 рік 2058,0тис.грн. та 

2,0%); 

- Соціальний захист – 3263,3тис.грн. або 3,4% (2021 рік 2933,8тис.грн. та 

2,8%); 

- Культура і мистецтво – 3292,9тис.грн. або 3,5% (2021 рік 3981,1тис.грн. та 

3,8%); 

- Фізична культура та спорт – 1110,2тис.грн. або 1,2% (2021 рік 

1221,2тис.грн. та 1,2%); 

- Житлово-комунальне господарство – 5415,7тис.грн. або 5,7% (2021 рік 

5254,8тис.грн. та 5,0%); 

- Інші – 1499,7тис.грн. або 1,6% (2021 рік 4806,9тис.грн. та 4,5%). 

         Станом на 01.07.2022 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 

1250,5тис.грн., в зв’язку з не проведенням платежів органами державної 

казначейської служби, а саме: 

- Оплата праці з нарахуваннями – 459,8тис.грн. 

- Інші видатки – 790,7тис.грн.  

КП «Трудовий архів» – 135,8тис.грн. 

Матеріальна допомога громадянам – 93,3тис.грн. 

Програми міської ради – 1791,2тис.грн. 

КУ «Амор» – 214,5тис.грн. 

Надано трансферти іншим бюджетам – 663,1тис.грн. 

 

 

Органи місцевого самоврядування 

  

В першому півріччі 2022 року здійснювалося надання консультацій, 

роз'яснень установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що 

зверталися з питань компетенції відділів, що функціонують у міській раді. 



З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності 

Баранівської  об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах їх 

повноважень, постійно розміщується відповідна інформація про свою 

діяльність (зокрема рішення сесій) на офіційному веб-сайті громади. Будь-

які фінансові дії відображаються в електронній системі публічних 

закупівель ProZorro та Е-Дата. 
 

На утримання органів місцевого самоврядування в І півріччі 2022 

року  здійснено видатків із загального фонду бюджету на загальну суму 

8566,897 тис. грн. , з них видатки становлять на: 
 

І півріччя 2022 

року

І півріччя 2021 

року

1

Оплата праці  та нарахування 

на оплату праці 7 589 079 6 963 947 625 132

2

Придбання ПММ, канц.товарів та 

господарських матеріалів 215 089 168 833 46 256

3

Оплата послуг (крім 

комунальних) 70 558 130 262 -59 704

4 Видатки на відрядження 1 765 0 1 765

5 Оплата комунальних послуг 673 611 303 358 370 253

6

Окремі заходи по реалізації 

державних прогшрам, не 

віднесені до заходів розвитку 0 440 -440

7 Інші поточні видатки (податки) 16 795 46 900 -30 105

Разом 8 566 897 7 613 740 953 157

Назва видатків
№ 

3/п
Відхилення +/-

Касові видатки, грн.

 
          

  

https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/


Кредиторська заборгованість по видатках становить: 

 

          

Станом на 

01.07.2022 року

Станом на 

01.01.2022 року

1

Оплата праці  та 

нарахування на оплату 

праці 0 972 242 -972 242

2

Придбання ПММ, 

канц.товарів та 

господарських матеріалів 42 687 36 105 6 582

3

Оплата послуг (крім 

комунальних) 1 482 35 091 -33 609

4 Видатки на відрядження 0 1 765 -1 765

5

Оплата комунальних 

послуг 0 76 102 -76 102

6

Окремі заходи по 

реалізації державних 

прогшрам, не віднесені 

до заходів розвитку 0 0 0

7

Інші поточні видатки 

(податки) 21 908 -887

Разом 44 190 1 122 213 -1 078 023

№ 

3/п
Назва видатків

Кредиторська заборгованість,грн.
Відхилення 

+/-

 
 

 

Надходження по спеціальному фонду за оренду приміщень у І півріччі 

2022 року становлять 51,932 тис.грн. (за аналогічний період 2021 року 

доходи  становили 42,822 тис. грн.), видатки становлять 46,517 тис.грн. (за 

аналогічний період 2021 року видатки становили 22,869 тис. грн.), з них: 

- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів – 8,094 

тис.грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 14,878 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг  - 23,545 тис. грн. 
 

Дебіторська заборгованість по доходах становить: 

- станом на 01.01.2022 року – 12,176 тис. грн.; 

- станом на 30.06.2022 року – 20,809 тис.грн. 

Інші видатки загального фонду у сфері державного управління 

становлять 5,254  тис. грн. (за аналогічний період 2021 року видатки 

становили 69,3 тис. грн.),  з них: 

- оплата послуг (крім комунальних) –  0,155 тис. грн.; 

- виплати до грамоти міської ради – 5,099 тис. грн.; 
         В першому півріччі 2022 року Баранівською міською радою оприбутковано 

та поставлено на баланс міської ради транспортні та основні засоби, отримані як  

гуманітарна допомога  від Ганжи Олега Вадимовича, Німеччина (3 автомобілі та 



студійне обладнання до радіо 10 шт.) та Тирваської сільської ради, Естонія (1 

автомобіль), а саме: 

- OPEL MERIVA, 2005 р.в., 1шт.; 

- VOLVO S8, 2001 р.в., 1 шт.; 

- FIAT DUCATO 18, 2006 р.в., 1 шт. 

- студійне обладнання для радіо, 10 шт. ; 

- MERCEDES-BENZ,  2001 р.в., 1шт. 

 

     Благоустрій населених пунктів ОТГ       
 

           Суб’єктом  господарювання у межах  м.Баранівка  та  ТГ 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 благоустрою та ЖКГ 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  іТГ 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.                        

Працівниками відділу благоустрою та житлово-комунального господарства  

виконувалась щоденна  робота стосовно покращення благоустрою і санітарного 

стану міста  та  населених  пунктів Баранівської  ТГ, місць  масового  відпочинку  

громадян, ремонту та обслуговування  дорожньої  мережі , освітлення вулиць, 

озеленення, , видалення аварійних насаджень, утримання місць поховання та 

кладовищ, міського сміттєзвалища тощо.  

       Одночасно, з  метою зменшення накопичення відходів , забезпечення 

санітарної,  епідеміологічної та екологічної безпеки навколишнього  природного 

середовища виконувалась значна робота з  ліквідації несанкціонованих  та  

стихійних звалищ  відходів; моніторинг  території ТГ  для виявлення   нових  

вогнищ  стихійних   місць  видалення  відходів.  

       У місті та населених  пунктах ТГ забезпечувалось функціонування й 

подальше вдосконалення системи збору й вивезення твердих побутових відходів 

як від підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, 

так і від населення. На роботах з вивезення твердих побутових відходів було 

задіяно три сміттєвози і два трактори МТЗ-80 (на заміні), які курсують згідно із 



затвердженим  графіком . За 6 місяців 2022  року на міське сміттєзвалище було 

вивезено близько 10446 м.куб. (2611,5 тонн) твердих побутових відходів.  

      У Баранівці діє лише одне міське паспортизоване  місце  видалення  відходів     

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

Баранівська  міська рада , на якому періодично здійснювались заходи щодо 

впорядкування його території  та підтримання її в належному санітарному стані. 

Налагоджено облік прийнятих відходів.    

       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. За  вказаний  період договірними  відносинами у  цій  сфері 

охоплено  лише 80% ( 3665 договорів)  від  загальної кількості домоволодінь  

міста  та  79,7%  (3026 договорів)  по  населених  пунктах ТГ. Як  результат - 

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

куди виносять сміття  ті, хто не уклав відповідні угоди. Але  силами   працівників  

відділу  благоустрою  вони  періодично  ліквідовувались.  

       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. 

      Працівниками відділу  благоустрою забезпечувалось належне 

обслуговування   території міста, урн і контейнерів для сміття .  

        Регулярно проводився  моніторинг  стану  зелених  насаджень і  

встановлювався  ступінь  їх  аварійності .  Комісією ,  затвердженою  рішенням  

виконкому  Баранівської  міської  ради,    складались  акти  обстеження  зелених  

насаджень , які  підлягались  видаленню  і , на  підставі  розпорядження  міського  

голови , спецавтомобілем (автовишка) здійснювались висотні роботи   по  

зрізанню  таких  дерев.   

       Значна   увага приділялась утриманню  в  належному  санітарному  стані  

місць  поховання  та  кладовищ по Баранівській ТГ. Проводився збір та вивезення 

сміття, вирубування  чагарників,  порослі  кущів  і дерев, скошування зілля. Всі 

кладовища ТГ забезпечені  піском. Надавались   ритуальні послуги  по  копанню  

та  прибиранню  могил .      

Працівниками відділу благоустрою та  ЖКГ  проводились  роботи з 

облаштування квіткових клумб – перекопування  ділянок та  висаджування  

деяких  видів   багаторічних квітів, догляд  за ними. По  вулиці  Соборній  

облаштовані   клумби  біля  дитячого  майданчика.  Також  були висаджені  квіти  

біля в’їздних  знаків до м.Баранівки. Обкошувалась  територія вздовж  вулиці  

Першотравенської у напрямку КПП  та  Звягельської від «Органік-Мілк».  

Приведені  до  належного  естетичного вигляду  альтанки  біля «Журавля».  

Щотижня  проводилось  прибирання  сміття у  місцях  масового відпочинку  

громадян – «Видолоч», «Журавель» та  пляж. 

 Також  працівниками  відділу  виконувались  різні ремонтно-господарські 

роботи.   



      Відділом благоустрою та ЖКГ надавались адміністративні  послуги з 

видачі довідок (213 шт  на  суму 144 грн.)  , виготовлення  ксерокопій (на  суму 

626 грн.) та   послуг  ринку ( на  суму 46982,80 грн.) ,  видавались  ордери-дозволи 

(8 шт.)  на  проведення  земляних  робіт  по  підключенню  до  мережі  

водопостачання та  водовідведення  та їх  ремонту.  

        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 роботи 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. 

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. 

   

  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. 

  

 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). 

 

          З  метою  формування  екологічної свідомості в населення щодо 

раціонального поводження з відходами, популяризації  даного  питання ,а також 

виконання природоохоронного законодавства  і  дотримання  встановлених  

Правил  благоустрою на території Баранівської  ТГ  працівниками  відділу  

благоустрою проводилась   значна  роз’яснювальна робота серед  населення  

громади та  учнівської  молоді . З цих питань було підготовлено і опубліковано 

ряд матеріалів на сторінках  періодичної преси  та  на  офіційному  сайті  міської  

ради.  

 

Загалом на утримання відділу благоустрою та ЖКГ Баранівської 

міської ради за І півріччя 2022 року із загального фонду бюджету витрачено 

3890,627 тис.грн. з них видатки становлять на: 



І півріччя 

2022 року

І півріччя 

2021 року

1

Оплата праці  та нарахування на оплату 

праці 2 931 371 3 080 377 -149 006

2

Придбання ПММ, канц.товарів та 

господарських матеріалів 598 360 945 749 -347 389

3 Оплата послуг (крім комунальних) 0 111 011 -111 011

4 Оплата комунальних послуг 360 896 272 827 88 069

5

Окремі заходи по реалізації державних 

прогшрам, не віднесені до заходів розвитку 0 506 -506

6 Інші поточні видатки (податки) 0 0 0

Разом 3 890 627 4 410 470 -519 843

№ 

3/п
Назва видатків

Касові видатки, грн.
Відхилення 

+/-

 
 

         Кредиторська заборгованість по видатках становить: 

Станом на 

01.01.20022р.

Станом на 

01.07.20022р.

1

Оплата праці  та нарахування на оплату 

праці 195 186 0

2

Придбання ПММ, канц.товарів та 

господарських матеріалів 354 072 22 927

3 Оплата послуг (крім комунальних) 0 9 539

4 Оплата комунальних послуг 137 395 0

Разом 686 653 32 466

№ 

3/п
Назва видатків

Кредиторська заборгованість,грн.

 
  



Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та 

ЖКГ Баранівської міської ради 

        

1 Вивезення сміття від населення 333355 315 458 -17 897

2
Вивезення сміття від юридичних 

осіб
247113 173 042 -74 071

3
Вивезення сміття від населення по 

старостатах
240508 233 206 -7 302

4 Послуги ринку 30452 46 983 16 531

5 Ритуальні послуги 43145 31 100 -12 045

6 Оренда торгового місця (реклама) 22087 36 504 14 417

7 Послуги по наданню довідок 5056 770 -4 286

8 Прибирання могил 0 525 525

Всього: 921 716 837 588 -84 128

№ 

з/п

І півріччя 

2021 року

І півріччя 

2022 року
Назва послуг

Порівня

ння

 
 

 

Дебіторська заборгованість по доходах становить: 

- станом на 01.01.2022 року – 260,516 тис. грн.; 

- станом на 30.06.2022 року – 406,399 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість по доходах становить: 

- станом на 01.01.2022 року – 13,872 тис. грн.; 

- станом на 30.06.2022 року – 55,010 тис.грн. 

 

        В першому півріччі 2022 року по спеціальному фонду здійснено 

видатків на загальну суму 646,121 тис. грн. , з них видатки становлять на: 

- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів -  427,135 тис. 

грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 39,210 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 125,389 тис. грн.; 

- інші поточні видатки (податки)  -  54,387 тис. грн. 
 

Триває Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру в м.Баранівка . Видатки у І півріччі 2022 року не 
здійснювалися. 

За кошти місцевого бюджету у І півріччі 2022 року було придбано піщано-

сольову суміш 24т. на суму 12,855 тис. грн. та здійснено посипку доріг ТГ у 

зимовий період. На даний час Баранівська міська рада не розрахувалася із 

постачальником та підрядником. 

         Освіта 



 

Рішенням 15 сесії 8 скликання від 09 липня 2021 року №516 створено 

гуманітарний відділ Баранівської міської ради до складу якого шляхом 

реорганізації увійшли відділи освіти та культури, сім’ї ,молоді та спорту.  

Рішенням 32 сесії 8 скликання від 28 липня 2022 року №1791 затверджено 

структуру гуманітарного відділу Баранівської міської ради, яка складається: 

- 14 закладів дошкільної освіти; 

- 11 закладів загальної середньої освіти; 

- 3 заклади позашкільної освіти:  

1. Баранівський міський Будинок дитячої творчості; 

2. Баранівська школа мистецтв; 

3. Баранівська дитячо – юнацька спортивна школа; 

- Центр професійного розвитку педагогічних працівників; 

- Група централізованого господарського обслуговування; 

- Міський стадіон. 

Заклади культури: 

- 10 Будинків культури; 

- 10 сільських клубів; 

- 19 бібліотек; 

- Історико – краєзнавчий народний музей 

 

         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 14т.14о 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 30 червня 2022 року в громаді функціонує  12 закладів 

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

дитячі садки) та 1  заклад дошкільної освіти з режимом роботи 4 год.  

    Усього в них продовжує роботу 35 груп: із них 5 ясельних, 31 дошкільна,1 

група 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 717 дитина.  Звільнено від плати за харчування 

112 дітей, з них 50 дітей воїнів АТО. Виконання натуральних  норм харчування 

по ЗДО в середньому становить 76%.  

     Середня вартість утримання одного вихованця за перше півріччя 2022 року 

становить 15495,47грн. 

     Організацію освітнього процесу забезпечують 85 педагогічних 

працівників, 62 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  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 І 

півріччі 2022 року здійснювалися 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 надавалася 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 травні 

2021 року припинив діяльність Старогутянський та Йосипівський  дошкільний 

навчальний заклад короткотривалого перебування дітей. Вихованці садочка 

будуть переведені до Баранівського ЗДО «Сонечко» повного дня, де повноцінно 

харчуватимуться та матимуть денний сон. Гуманітарним відділом буде 

організовано щоденний підвіз до вказаного вище закладу. 

 



Загальна середня освіта 

        Станом на 30 червня 2022 року мережа  закладів загальної середньої освіти 

громади налічує 5 ліцеїв, 3 гімназії  та 3 початкові школи. З метою приведення 

установчих документів відповідно до Закону України «Про освіту», рішенням 31 

позачергової сесії 8-го скликання № 1738-1740 від 30.06.2022 року було 

перейменовано Полянківську ЗОШ І-ІІІ ст. у Полянківський ліцей, Кашперівську 

ЗОШ І-ІІІ ст. у Кашперівський ліцей, Явненську ЗОШ І-ІІ ст. у Явненську 

гімназію. Рішенням 31 позачергової сесії 8-го скликання №1743 від 30.06.2022 

року запроваджено самостійне ведення бухгалтерського обліку Баранівським 

ліцеєм № 1. 

   У І півріччі 2022 року продовжили свою роботу 43 гуртки і секції, якими 

охоплено 778 учнів.  

   Упродовж  І півріччя 2022 року робота Баранівського міського Будинку 

дитячої творчості була спрямована на підвищення ефективності освітнього 

процесу та удосконалення професійної компетенції та продовжили отримувати 

безліч перемог. Зокрема, у Міжнародному дистанційному конкурсі-фестивалі 

мистецтв «MERRY CHRISTMAS», який проходив 9 січня 2022 року вихованці 

художньо-естетичного напряму  нагороджені  найвищими нагородами: 

ГРАН-ПРІ – Максим Первак «Маленький принц» 

ГРАН-ПРІ –Ангеліна Сахно «Кульбаба» 

ГРАН-ПРІ –Юлія Онопрієнко «Планета прагне любові» (Керівник Ірина 

ІЛЬЧУК). 

Лауреат ІІ ступеню - Дмитро Лисюк, керівник Вікторія Бабінець. 

  У січні 2022 року у  Міжнародному багатожанровому  онлайн-конкурсі 

«International art competition festival», який проходив  у місті Львів  вихованці  

художньо-естетичного напряму  отримали такі результати: 

Лауреат І ступеню– Ольга Циганець «Соловей» 

Лауреат ІІ ступеню – Олександра Ткачова «Вітаємо» 

Лауреат ІІ ступеню – Зразкова вокальна  студія  «Первоцвіт» (середня 

вікова категорія) «Фарбуй» 

Лауреат І ступеню- Зразкова вокальна  студія  «Первоцвіт» (молодша  

вікова категорія) «Чомучки» 

Лауреат ІІ ступеню – Анастасія Первак «Прохання до неба» 

Лауреат І ступеню – Олександра Налапко «Тумани» (Керівник Наталія 

НАЛАПКО). 

     23 січня 2022 року у Міжнародному  фестивалі  творчості «ПЛАНЕТА  

НАТХНЕННЯ»  вихованка художньо-естетичного напряму Олександра 

Налапко, керівник   Наталія Налапко отримала дві нагороди у номінації 

«Естрадний вокал»: 

Лауреат І ступеню – «Мій світ» 

Лауреат І ступеню – «Тумани» 

   У цьому ж місяці у Всеукраїнському багатожанровому двотуровому 

конкурсі мистецтв "РІЗДВЯНА УКРАЇНА", який відбувся у місті Києві 

вихованці декоративно-прикладного та художньо-естетичного напряму   

отримали такі результати: 

 ЛАУРЕАТ І ПРЕМІЇ та володарка відзнаки "ПРИЗ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ", Тамара Олійник у номінації 



«Декоративно-прикладне мистецтво» за роботи «Квітковий мікс», «Рожеві 

птахи» та «Квіткові мотиви». 

 ЛАУРЕАТ І ПРЕМІЇ - Анна Заєць у номінації  «Образотворче мистецтво» 

за роботи «Ромашкове поле», «Зимові візерунки» та «Зимовий ранок», (керівник 

Тетяна БЕНКІНА). 

 ЛАУРЕАТ ІІ ПРЕМІЇ - Софія Симотюк  у  вокальному  жанрі з піснею 

«Святий вечір, добрий вечір!» у віковій  категорії "Малюки", (керівник Ірина 

ІЛЬЧУК). 

Отже, за результатами 2021-2022 навчального року вихованці Баранівського 

міського Будинку  дитячої творчості завоювали  129 дипломів, з яких 51 

Міжнародних, 36 Всеукраїнських, 10 обласних,                                                       32 

міських. З них: 1 Абсолютне місце, 9 ГРАН-ПРІ, 65 дипломів І ступеню, 42 

диплом ІІ ступеню, 12 дипломів ІІІ ступеню. 

Кількість нагород за  2021-2022 рік за напрямами: художньо -естетичний – 

80, декоративно-прикладний – 37,  науково-технічний – 6, спортивно-

туристський- 6. 

Головним показником якості освіти безумовно є  зовнішнє незалежне 

оцінювання, яке цьогоріч проводилося у форматі Національного 

мультипредметного тесту. НМТ складали 149 випускників ЗЗСО громади. 6 

здобувачів освіти отримали 200 балів з окремих предметів (історія та 

математика). У 2022 році гуманітарний відділ забезпечив своєчасний 

безкоштовний підвіз учасників до пунктів тестування у м. Новограді-

Волинському.  

У І півріччі 2022 р. четверо учнів Баранівського ліцею №1 презентували свої 

дослідження на  Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН у відділеннях «Медицина»,  «Валеологія», «Етнологія» та 

«Правознавство». Юні дослідники успішно захистили власні наукові проєкти та 

у підсумку  здобули низку перемог: І місце – Ковальчук Ольга, учениця 9 класу 

(секція «Медицина»), ІІ місце – Сафронова Оксана, учениця 10 класу (секція 

«Валеологія»), ІІ місце – Шикирява Дар’я, учениця 10 класу (секція 

«Етнологія»), ІІ місце – Печерська Анастасія, учениця 10 класу (секція 

«Правознавство»).  

    Упродовж І півріччя 2022 року здобувачі закладів загальної середньої 

освіти брали участь в низці інших інтелектуальних, літературних, мистецьких 

змагань обласного рівня: 

 Переможці та призери обласного етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів (24 учасники, з них – 11 призових місць); 

 Переможці та призери обласного етапу дитячо-юнацької патріотичної гри 

«Джура:»: 

 середня вікова група «Азов-Схід» Першотравенського ліцею посіла ІІІ 

місце в онлайн конкурсі ватр «Слава Героям»; 

 середня вікова група «Азов-Схід» та старша вікова група рій «Вільні 

козаки» Першотравенського ліцею посіли ІІІ місце в онлайн конкурсі 

«Рятівник»; 

 призери онлайн конкурсу «Рятівник»: рій «Золота булава» Кашперівського 

ліцею, рій «Хоробре серце» Баранівського ліцею №1. 



 Переможці та призери обласної екоакції «Квітни, рідна Україно»: 

 ІІ  місце - вихованці гуртка «Журналістика» Першотравенського ліцею;  

 І місце - номінація «Авторське фото» (Конончук Олександр, 11 клас 

Баранівський ліцей №1); 

 ІІ місце - номінація «Авторське фото» (Мирончук Тетяна, 10 клас 

Баранівський ліцей №1); 

  ІІІ місце - номінація «Авторське фото» (Маркусь Назар, 4 клас філія 

«Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук). 

 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

 Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської 

міської ради забезпечує організацію щорічного підвищення кваліфікації 

усіх  педагогічних працівників   ЗЗСО та планового  працівників ЗДО і ЗПО на 

базі  обраних ними  суб’єктів за кошти   місцевого бюджету, у тому числі  в 

рамках регіонального замовлення. У 2022 році укладено договори  на надання 

послуг із підвищення кваліфікації з Житомирським ОІППО за регіональним 

замовленням для 233 педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти за 30-годинною програмою та 17 педпрацівників закладів дошкільної та 

позашкільної освіти за 120-годинною програмою на загальну суму 129430 грн., 

із Житомирським медичним інститутом для 2 медичних сестер закладів 

дошкільної освіти та Обласним центром підвищення кваліфікації працівників 

культури, мистецтва і туризму для 4 бібліотекарів закладів загально середньої 

освіти. Станом 01.07.2022 року за регіональним замовленням підвищили 

кваліфікацію 230 педпрацівників ЗЗСО (92% від запланованого обсягу) та 2 

бібліотекарів ЗЗСО. Для оплати наданих послуг із місцевого бюджету виділено 

відповідно 113090 грн. та 3600 грн. 

Окрім того, наші педагоги мають можливість удосконалювати свої фахові 

компетенції в системі неформальної освіти на тренінгах, які проводять 

консультанти центру професійного розвитку.  

Свою основну діяльність ЦПРПП спрямував на підтримку освітян громади 

та надання їм системної різнопланової допомоги щодо організації та завершення 

освітнього процесу в умовах війни. Попри карантинні обмеження та війну 

працівникам ЦПРПП вдалося провести 8 тренінгових занять різного 

спрямування, які відвідали 163 педагоги.  Пріоритетним напрямом стало 

оволодіння педагогами громади інформаційно-цифровою компетентністю. 

Центром створено ряд відео консультацій, які є у відкритому доступі, 

розміщені на ютуб-каналі, сайті Центру. Навчальним контентом уже 

скористалися 367 освітян. У цілому за звітний період на сайті було висвітлено 

більше 25 освітніх новин, які нараховують 266 переглядів. Також на своїй 

сторінці у фейсбуці Центр систематично здійснює онлайн-опитування з метою 

подальшого планування діяльності, звітує про проведені заходи, розміщує 

важливі оголошення та освітні матеріали різноманітної тематики. Так із січня по 

червень 2022 року опитуваннями щодо діяльності освітніх спільнот було 

охоплено 89 педагогів та 168 щодо підготовки до нового 2022-2023 н.р. 



ЦПРПП здійснює освітню діяльність у співпраці з Житомирським ОІППО. 

Так консультанткою центру Побережник С.С. з січня 2022 року було проведено  

9 онлайн-занять, якими було охоплено близько 1000 педагогічних працівників 

області, на актуальну тематику щодо впровадження громадянської освіти в 

роботу вчителів суспільних дисциплін та викладання міжнародного 

гуманітарного права. Побережник С.С. як тренер-методист долучилася до 

проведення експрес-курсу з міжнародного гуманітарного права для освітян 

Житомирської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Київської 

областей, який був ініційований Українською Гельсінською спілкою у співпраці 

з МОН України. У заході було залучено понад 300 освітян. 

На замовлення педагогів Баранівського ліцею №1 провели  тренінг в 

онлайн-форматі на тему «Правила війни та Україна. Дітям про основи безпеки та 

правила поведінки під час війни».   

 З метою надання психологічної допомоги педагогам та батькам під час 

війни працівниками Центру було створено освітній відеоконтент із залученням 

психологів Баранівських ліцеїв Герасимчук В.М. та Ковальчук Л.М., який в 

перші тижні війни переглянуло 267 осіб. 

З метою  інформування широкої педагогічної громадськості про новітні 

досягнення освітян Баранівської громади, поширення інноваційного 

педагогічного досвіду ЦПРПП проведена виставка  педагогічної творчості 

«Сучасна освіта Баранівської  громади–2022», на яку педпрацівниками закладів 

освіти було подано 19 робіт. Усі роботи  представлені на обласній педагогічній 

виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2022» та відзначені дипломами 

учасника, серед них і науково-методичний посібник консультантки Центру 

Шикирявої Н.М. 

У І півріччі 2022 року у відповідність до нового освітнього законодавства 

приведені установчі документи 11 закладів загальної середньої та 4 дошкільної 

освіти, забезпечений консультативний супровід розробки стратегій розвитку 5 

закладів освіти. 

ЦПРПП продовжує працювати над вирішенням основних освітніх питань та 

захисту прав в освіті в умовах воєнного стану, долучається до пошуку 

оперативних рішень та інформування, як організовувати освітній процес дітям у 

місцях їх постійного проживання та місцях евакуації, коли завершувати 

навчальний рік, як оцінювати учнів та видавати документи про освіту, як 

забезпечити оплату праці працівникам закладів освіти, як здійснювати атестацію 

педагогічних працівників, як надавати психологічну підтримку дітям тощо.  

 

Фінансово-господарська діяльність 

Загальний бюджет галузі освіти ОТГ за перше півріччя 2022 року становить 

95,892 млн. грн. з них: освітня субвенція – 41,050 млн. грн. Касові видатки 

місцевого бюджету – 71,762 млн. грн. з них: освітня субвенція – 37,377 млн. грн. 

Загалом за 6 місяців 2022 року з бюджету громади на всі ці видатки 

використано 71,762 млн. грн. У тому числі: 67,779 млн. грн. на заробітну плату з 

нарахуваннями, 490 тис. грн. на продукти харчування, 620 тис. грн. на природний 



газ, 350 тис. грн. на тверде паливо, 805 тис.грн. на електроенергію, 531 тис.грн. 

на бензин, автозапчастини, госптовари та матеріали. 

 

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, перекриття даху та 

утеплення фасаду школи в опорному закладі освіти «Баранівський ліцей №2 ім. 

О. Сябрук»; 

- проведення заходів по протипожежній безпеці;  

- заміна електропроводки в Полянківському ліцеї; 

- заміна перекриття даху, туалетів, їдальні, роздягальні спортивного залу 

Кашперівського ліцею;  

- ремонт внутрішніх туалетів у Полянківському ліцеї та Кашперівському 

ліцеї; 

- реконструкція системи опалення з переходом на альтернативні види 

палива Баранівський ліцей № 1; 

- перекриття даху, утеплення приміщення, заміна вікон, облаштування 

бомбосховища у Першотравенському ліцеї; 

- ремонт даху  корпусу №2 ЗДО «Сонечко»; 

- завершення термомодернізації будівлі Баранівського ЗДО комбінованого 

типу "Сонечко"; 

- добудова музичної зали, твердого покриття на території Полянківського 

ЗДО "Ялинка"; 

- укриття асфальтного покриття у Кашперівському ЗДО ''Ромашка''; 

- ремонт усіх приміщень, котельного обладнання та системи опалення, 

підмостки, укриття цивільного захисту, майданчиків і асфальтного покриття 

доріжок, площадок, огорожі, ремонт покрівлі. Створення нового освітнього 

простору. Встановлення системи оповіщення та блискавкозахисту 

Першотравенського ЗДО "Мрія". 

 

КУЛЬТУРА,  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.  

Гуманітарному відділу Баранівської міської ради підпорядковані та 

підзвітні наступні заклади: 18 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. 

        Метою галузі культури є   духовний розвиток особистості, формування 

громадської думки та розвиток української нації, її історичної свідомості, 

традицій і культури, народної творчості, задоволення культурних потреб і 

організації відпочинку населення.  

        Основний фонд КУ «Історико - краєзнавчий народний музей» Баранівської 

міської ради на 01.07.2022 року нараховує 8975 одиниць збереження. За період 

роботи з 01.01.2022 року по 01.07.2022 року було проведено у режимі онлайн 5 

фотодокументальних виставок та 2 декоративні-прикладні виставки. Створено 

кімнату-студію для проведення майстер-класів та виставок робіт майстрів 

народної творчості. Проводяться зустрічі з цікавими людьми, живописцями, 

поетами, піснярами, до яких залучено переселенців з інших регіонів країни. За 

цей період музей відвідало близько 100 осіб. Продовжено роботу зі співпраці з 

мистецтвознавцями, художниками з різних куточків країни. Триває робота з 

розвитку туризму в громаді. У мережі «Facebook» створено групи «Туристичні 

події Баранівщини» та «Музей фарфору Баранівської ТГ».  

        З нагоди відзначення Міжнародного свята літератури і мистецтва «Лесині 

джерела» створено відеоролик про туристичний маршрут «Місце натхнення: 

«Лесин край». 

       У благодійній акції на підтримку ЗСУ до Дня Української Державності взяли 

участь майстри декоративно-прикладного мистецтва Баранівської громади. 63 

роботи майстрів передано до обласного центру народної творчості м. Житомир. 

          Належна увага приділяється охороні культурної спадщини. На обліку 

перебуває 77 пам’ятників культурної спадщини. Розпочато роботу з 

поновлення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини. 

         Упродовж звітного періоду бібліотечне обслуговування населення громади 

здійснювали 15 публічних бібліотек. Із них КУ «Бібліотека для дорослих та 

дітей» Баранівської міської ради, 2 – селищні бібліотеки  та 12 сільських. Основні 

завдання і напрями роботи бібліотек Баранівської ТГ в 1-му півріччі 2022 року 

були спрямовані на: 

- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, культури, 

виховання національної свідомості; 

- розширення бібліотечного простору за рахунок віртуального; 

- створення умов для інтелектуального, естетичного, соціального і 

морального розвитку користувачів бібліотек; 

- розширення кола соціального партнерства, співпраця з іншими закладами 

культури, громадськими та творчими організаціями. 

        Для відзначення Дня Соборності України проведено цикл заходів на тему: 

«День Соборності України – символ національного єднання українського 

народу».  

      У  бібліотеках ТГ були відкриті книжкові виставки та полички: «Єдина і 

Соборна» (КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради), 

«Соборність України: від ідеї до сьогодення» (с. Смолдирів), «Моя єдина 

Україна для всіх вона, як оберіг» (смт. Полянка, с. Марківка, с.Рогачів), «Злука. 

Соборність. Воля» (с. Стара Гута), пізнавальний екскурс «Соборна мати Україна, 

одна на всіх, як оберіг» (смт. Першотравенськ). 



          27 січня в усьому світі відзначався Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту. З приводу цього працівники бібліотек Баранівської ТГ для 

користувачів організували тематичні полиці: «Голокост – пам’ять задля 

спасіння» (КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради, смт. 

Полянка), «Свіча Голокосту не згасне» (с.Зеремля), «Голокост – трагедія 

всесвіту» (с.Стара Гута), проведено інформину «Голокост: маловідомі факти 

історії» (смт. Першотравенськ) та ін. 

         До відзначення трагічної події боїв під Крутами 29 січня та з метою 

збереження пам’яті про ті героїчні дні в бібліотеках Баранівської ТГ було 

проведено цикл заходів: «Крути – наша слава, наша історія» до якого увійшли 

фотогалереї пам’яті: «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений 

політ», «Понад усе вони любили свій коханий край» (с. Гриньки,  смт. Полянка), 

«Квіти у полі, там, де Крути…» (с. Рогачів), «Нас було тільки триста» (с. Стара 

Гута, с. Смолдирів) та ін. 

           До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні проведено онлайн 

фотовиставки «Герої не вмирають» (КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» 

Баранівської ради, смт. Полянка, с. Марківка), виставки літератури і 

фотоматеріалів були розгорнуті в бібліотеках с.Стара Гута «Це зорі твої 

Україно», смт. Першотравенськ «Пам’яті Героїв Небесної Сотні». 

            28 червня у  КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської 

ради  було проведено зустріч за круглим столом «Конституція України – новий 

відлік». 

              У цьому році вперше 28 липня українське суспільство відзначило День 

Української Державності. У КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської 

міської ради  було проведено годину спілкування «Держава – це ми» та онлайн-

презентацію книжкової виставки «Найкраща країна – моя Україна».  

         У бібліотеках ТГ було проведено години державності «Живи та міцній 

українська державо» (смт. Полянка), «Пригорнусь душею до Вкраїни, засміюсь, 

заплачу, помолюсь..» (с.Зеремля), « Україна – це ми» (с. Рогачів),  

«Хай квітне щаслива моя Україна» (с.Суємці). 

       Проведені заходи Баранівським міським будинком культури ім. А. 

Пашкевича та клубними установами за перше півріччя 2022 року: 

Мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків: 

- день Соборності України; 

- вшанування пам’яті жертв Голокосту; 

- день народження А. Пашкевича; 

- вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

- день Героїв Небесної Сотні; 

- день народження Т.Г. Шевченка; 

- день пам’яті Чорнобильської трагедії; 

- день Європи; 

- день Героя; 

- день скорботи і вшанування жертв війни в Україні; 

- день Конституції України; 

- День Української Державності. 

       Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних Фестивалях-конкурсах: 



- всеукраїнський конкурс автентичного сольного співу «Животоки» в 

рамках «Міжнародного свята літератури і мистецтв Лесині Джерела» (Гран-прі 

фестивалю); 

- літературні читання «У вінок шани Лесі Українки» в рамках 

«Міжнародного свята Лесині джерела»; 

- Міжнародний конкурс « Змагаймося за нове життя присвячений Л. 

Українці (дипломи першого та другого ступеня в номінації художнє читання); 

- всеукраїнський фестиваль - конкурс народного хорового мистецтва ім. І. 

Сльоти «А льон цвіте»; 

- обласний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні « Кришталь 

мелодій» (дипломи першого ступеня гурт «Козаки - козаченьки» та дует 

«Гармонія»); 

- обласний фестиваль-конкурс колядок, щедрівок та вертепів «Різдвяна 

зірка».  

         Баранівська школа мистецтв Баранівської міської ради  нараховує 354 учні, 

з них надано пільги по оплаті за навчання 125 учням. 

         Вихованці закладу взяли участь у наступних конкурсах та фестивалях: 

1. Онлайн – конкурс «Коли гримлять гармати, муза не мовчить!»; 

2. Проєкт  MUSIC FOR FUTURE  м. Кшижов (Польща);   

3. Обласний багатожанровий дистанційний благодійний фестиваль - 

конкурс «Сонячні промінчики»!  Тетерівська ТГ; 

4. Всеукраїнський Благодійний Фестиваль Мистецтв  «Паляниця - Фест»  м. 

Харків;   

 5. Благодійний фонд BGV Charity Fund м. Прага (Чехія). Збір коштів 

дітям з України, які постраждали від війни;  

 6. Всеукраїнський двотуровий фольклорний фестиваль-конкурс «Зимова 

легенда» м. Харків;   

 7. Обласний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні «Кришталь 

мелодій» (народний вокальний ансамбль викладачів школи «Резонанс»); 

8.Обласний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні «Кришталь 

мелодій» (дует викладачів у складі Ю. Ейсмонт - Мігей та Л. Бондарчук);  

9. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням  м. Житомир; 

10. Майстер-клас «Воскова свічка»; 

11. Майстер-клас до дня закоханих  «Солодка валентинка»; 

12. Майстер-клас до Великодніх свят «Великодні писанки»; 

13. Пленер «арт терапія» до Дня захисту дітей; 

14.Зональний конкурс дитячого малюнку «Лесині стежини», присвяченого 

дню народження Лесі Українки;  

15. Міжнародний конкурс мистецтв «Новорічне диво».  

 

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 гуманітарний 

відділ 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 дитячо-юнацька спортивна школа.                            У ДЮСШ працює 

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

важка атлетика, у яких займається 317 вихованців, що  відповідає показникам  

аналогічного періоду минулого року. 

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та 

спортом в громаді розташовано 86 спортивних споруд. 

Навчально-тренувальний процес у ДЮСШ здійснюють 11 тренерів-

викладачів, з них – чотири штатних. 

Протягом звітного періоду було проведено 5 спортивних заходів для всіх 

верств населення та взяли участь в 3 обласних змаганнях. Організовано роботу 

групи здоров’я з волейболу та футболу при Міському стадіоні. Всього охоплено 

організованою фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою 412 чол., що 

складає всього 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 

та спортом; 

 недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур 

щодо розвитку фізичної культури та 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 та 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 та 

спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд; 

 удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури та спорту, 

запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, 

наукового, методичного та інформаційного забезпечення. 

Основні показники розвитку 

Показники 2022, 

прогноз 

2023, 

прогноз 

2024, 

прогноз 

Кількість населення, яке 

охоплено всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи, чол. 

1200 2000 2500 

Мережа закладів фізкультури 

та спорту,  од. 

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. 

Гуманітарний відділ 

 

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 

450 200 250 900 

 

 

Соціальна сфера 

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 01.07. 2022 року було надано послуг: 

1.Догляд вдома -  за 1 півріччя 2022 року надано послуг для 292 осіб. На кінець 

року на обслуговуванні перебуває 275 осіб; 

2.Соціальний супровід – соціальним супроводом охоплено 17 сімей; 

3.Соціальна інтеграція та реінтеграція – 10 осіб; 

4.Соціальне супроводження прийомних сімей – здійснюється для 7-ти  сімей, в 

яких виховується 10 дітей; дитячий будинок сімейного типу-1, в якому 

виховується 10 дітей, з них 6 дітей прийомних, 1 дитина під опікою та 3 дитини 

рідних.  

5.Консультування - надано 370 послуг; 

6.Представництво інтересів – 12 осіб; 

7.Соціальна профілактика – надано 5-м особам  10 послуг; 

8.Соціальне таксі – 25 послуг для  12  осіб  ; 

9.Натуральна допомога -  видано 1550 особам 14 827 кг одягу, взуття, тощо; 

10.Інформування – надано 619 послуг; 

11.Послуга прокату – надано 19 послуг 15  особам. 

У 2021 році запроваджена нова соціальна  послуга «Патронату над 

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

Влаштовано на тимчасове виховання у 1 півріччі 2022 року  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 І півріччі 

2022 року  було надано послуги реабілітації 50 дітям ( з них 13 дітей з 

інвалідністю), та надано послуги дітям, які належать до групи  ризику, щодо 

отримання інвалідності – 37 дітей. 

За рахунок субвенції з державного бюджету у 2021 році було перераховано 

кошти 



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

382 540,00 грн., у 1 півріччі 2022 року  придбано квартиру  на суму 382 493,88 

грн. 

- КПКВК 0813223 воїну афганцю 727 435,80  грн. 

- КПКВК 0813221 воїнам АТО/ООС – 2 чол. на суму 2 028 748,68 грн. , у 1 

півріччі 2022 року 1 чол. придбано квартиру на суму  1 101 543,24 грн. 

 

 

 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 
Проведення опалювальної системи в 

Центрі надання соціальних послуг ( 

Соборна,55) 

 200,00   
200,00  

 
 

2 
Капітальний ремонт покрівлі в 

приміщенні Центру надання соціальних 

послуг (Соборна,55 

250,00  
250,00 

 
 

3 
Придбання та встановлення гаража 

(Соборна,55) 
70,00  

70,00  

 
 

Станом на 01.07.2022 року кошти на вищевказані проекти не передбачалися. 

 

Соціальна робота в Баранівській громаді проводиться на належному рівні. 

 

         Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених, батьківського піклування». постановами Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», іншими нормативно-правовими 

документами служба у справах дітей 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 01.07.2022 року на первинному обліку служби у справах дітей 

перебуває 92 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 

влаштовані до сімейних форм виховання 90 дітей, підлягають усиновленню 23 

дитини.  
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           На протязі I півріччя створено дитячий будинок сімейного типу та 

прийомну сім’ю, влаштовано 8 дітей. Всього на території громади функціонує 7 

прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей. 

          На території громади функціонує сім’я патронатного вихователя, де 

протягом 1 півріччя перебувало 6 дітей. 

          Протягом звітного періоду на первинний облік служби у справах дітей 

поставлено 4 дітей. 

Станом на 01.07.2022 року на обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 100 дітей із 38 сімей. 

Протягом року службою у справах дітей у спільній роботі з фахівцями із 

соціальної роботи УСЗН міської ради, представниками старостинських округів 

міської ради, медичними працівниками, Баранівським РС УДСНС України у 

Житомирській області здійснено обстеження 56 сімей, які переважно (за 

результатами проведеної оцінки потреб дитини та її сім’ї) перебувають у 

складних життєвих. 

Спільно з інспектором СЮП відділу поліції проведено 2 профілактичних 

рейди «Діти вулиці», в ході яких обстежено 11 сімей з метою проведення 

профілактики правопорушень, бесід з батьками щодо наслідків 

безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей,   

налагодження побуту та інше.  

Протягом I півріччя 2022 року проведено 6 засідань комісії з питань 

захисту прав дитини, розглянуто 16  нагальних питань. 

При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів дітей 

обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною 

юридичною особою. Так, протягом I півріччя 2022 році взято участь у 4 судових 

засіданнях по захисту прав та законних інтересів дітей. 

Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист майнових 

та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа. За поданням служби у справах дітей 3 дітей, які досягли 16-

річного віку взято на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і на соціальний квартирний облік та інше.  

 

Надання адміністративних послуг. 

 

        Центр є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється 

виключно через адміністраторів за принципом «єдиного вікна». 

       Основним завданням Центру є  – своєчасне, повне і якісне надання 

адміністративних послуг населенню. 

      До безперечних переваг роботи ЦНАП можна віднести: 

 спрощене й комфортне отримання громадянами адміністративних послуг, 

 протидію корупції та уникнення використання посередницьких послуг, 

 повне інформування клієнтів та відвідувачів  з будь-яких питань, 

 організацію інформаційного обміну даними між службами і повний 

контроль за здійсненням їх адміністрування, 

 скорочення кількості документів, що подаються замовниками в складі 

вхідного пакету документів. 



    На теперішній час в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мають 

можливість отримати 285 видів послуг. У тому числі через Центр надаються 

платні послуги. 

Плата за надання адміністративних послуг зараховується до  міського 

бюджету та до державного бюджету.  

У  2022 році, на період військового стану, ЦНАП жодного дня не припиняв 

роботу. 

Більш того, адміністратори ЦНАП намагалися допомогти громадянам 

надаючи вичерпні консультації щодо отримання адміністративних послуг.  

Статистика обслуговування                                                                                                           
    Протягом І півріччя 2022 року до Центру надання адміністративних послуг 

надійшло 7459  звернень,  а саме: 

- питання місцевого значення (житло, містобудування, земля, благоустрій 

тощо) -347; 

- паспортні послуги (вклейка 25-45років) – 6; 

- державний земельний кадастр – 746; 

- реєстрація речових прав на нерухоме майно – 523; 

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців -78 адмінпослу, 

162 консультації; 

- реєстрація громадських об’єднань – 3; 

-  реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 1769; 

- адмінпослуги соціального характеру — 3987. 

Робота сектору реєстрації місця проживання 

 

За  І-ше півріччя 2022 року було прийнято – 1769  осіб, а саме: 

зареєстровано місце проживання – 108 осіб; 

знято з реєстрації місця проживання – 148 особу; 

здійснено перереєстрацію місця проживання – 514 особам; 

видано довідок та витягів з реєстру – 999 штук; 

Також розглянуто адміністративних справ – 21 ; 

оформлено будинкових книг – 15 шт.; 

опрацьовано запитів –   22 шт.;  

надано консультацій – 1018 шт. 

    

     Важливим завданням сектору, є необхідність обробки запитів, які надходять 

як від державних органів влади, так і від структурних підрозділів Баранівської 

міської ради. Необхідно зауважити, що запити від державних органів влади 

містять чіткі строки виконання і працівники сектору жодного разу не порушили 

термінів при наданні відповідей. 

Працівники сектору завжди в повному складі беруть активну участь у 

заходах, які ініціює міська рада, виконують доручення керівників без жодних 

зауважень. 

 

З метою створення для громадян максимально доступних та якісних умов 

отримання  послуг соціального характеру проведена робота щодо запровадження 

надання послуг соціального характеру через ЦНАП. Запроваджено інтегрування 



кейсу адмінпослуг соціального характеру, запроваджено практику системної 

взаємодії між структурними підрозділами соціального захисту населення та 

ЦНАП з питань якісної організації надання послуг в т.ч. навчань для 

адміністраторів. Таким чином на сьогодні в ЦНАП протягом І півріччя 2022 року 

надавалось 46 послуг соціального характеру. 

Всього надано за І півріччя 2022 року 3978 адміністративних послуг за 

допомогою програмного комплексу «Соціальна громада» (електронно) 

Допомоги- 2326 

Субсидії –851 

Пільги - 801 

 

Щоденні консультації діловодів старостинських округів щодо порядку та 

організації прийому громадян в частині надання адміністративних послуг та 

повідомлення про їх рішення. 

Замовлено на сайті ДП Інформаційно – обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики два модулі для встановлення програмного 

комплексу в старостатах. 

        З метою забезпечення реалізації експериментального проєкту   “єМалятко” 

Центр надання адміністративних послуг  приєднався до загальнодержавного 

проєкту метою якого є спрощення отримання державних послуг, допомога 

батькам немовляти уникнути бюрократії та надати можливість займатися 

приємними сімейними турботами замість тяганини з документами.   

Щоб отримати послугу, батькам буде необхідно мати при собі паспорти, 

ІПН (за наявності), медичне свідоцтво про народження та 20 вільних хвилин для 

заповнення заяви з адміністратором. 

Впровадження послуги єМалятко реалізується Міністерством цифрової 

трансформації України за підтримки програми EGAP (Швейцарська 

Конфедерація та Фонд Східна Європа), SURGe за підтримки Уряду Канади, 

проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми U-LEAD з Європою. 

Також з метою задоволення потреб та інтересів мешканців територіальної 

громади до переліку послуг ЦНАП було включено послуги регіонального 

сервісного центру МВС в Житомирській області та підписано угоду про 

співпрацю. 

Пересувний центр виїжджає за графіком у м Баранівка і надає громадянам 

найбільш поширені адміністративні послуги сервісних центрів МВС: реєстрація 

та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача 

міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок 

про відсутність судимостей. Це вперше, коли не громадяни мають їхати за 

отриманням державних послуг, а державний сервіс рухається до громадян.  

Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму та 

обізнаності адміністраторів. Адміністратори ЦНАП постійно підвищують свій 

рівень кваліфікації шляхом участі в онлайн семінарах, які організовують 

Мінцифра та на цифровій платформі “Дія” . Після участі в навчанні 

адміністратори ЦНАП отримали відповідні сертифікати. 

   З метою організації системи доступності адміністративних послуг Центром 

надаються послуги не лише мешканцям міста. Так, низка видів послуг надаються 

мешканцям і суб’єктам господарювання інших населених пунктів. 



  Також для створення зручних та доступних умов отримання послуг 

суб’єктами звернень у межах Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади утворено 13 віддалених місць для роботи адміністраторів ЦНАП, у яких 

обслуговування здійснюють старости-адміністратори відповідних сіл та селищ. 

Для оплати послуг в приміщені ЦНАП встановлено платіжний термінал, в 

якому можна здійснити оплату адміністративних послуг, а саме: за  реєстрацію 

місця проживання, реєстрацію нерухомого майна, послуги ДЗК, сплатити 

комунальні платежі, здійснити поповнення мобільного, інтернет зв’язку, 

сплатити земельний податок з фізичних осіб та  здійснити інші платежі.  

Відвідувачі мають можливість скористатись безкоштовним WI-FI. 

        

Охорона здоров’я 

 

Діяльність у галузі охорона здоров’я протягом шести місяців 2022 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  

протягом шести місяців 2022 року здійснювалося КНП «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради.  

До структури Центру входило: 6 АЗПСМ. Штатна чисельність 

підприємства становила 41особа  із них 7 лікарів та 16 середній медичний 

персонал. 

Пріоритетними напрямками розвитку первинної ланки надання 

медичної допомоги населенню Баранівської ТГ в 2022 році є 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. 

 

Вторинна ланка  
Станом на 01 липня 2022 року на підприємстві працює 213 фізичних осіб (штатна 

чисельність – 253,75), з них лікарів -  38 , середнього медичного персоналу - 97, 



молодшого медичного персоналу - 39, спеціалістів - 13, обслуговуючого персоналу 

– 26 чоловік. 

     За І півріччя 2022 року в стаціонарі проліковано 1718 пацієнтів:  
Профіль ліжок Кількість ліжок Проліковано хворих 

Терапевтичні  10 188 

Кардіологічні 15 105 
Інфекційні 19 272 

Інфекційні дитячі - 52 
Хірургічні 20 354 
Травматологічні 10 170 
Паліативні 5 27 
Гінеколологічні 10 84 
Неврологічні 16 210 
Дитячі 15 247 

 Реанімаційні  9 

Всього по ЦРЛ 120 1718 

        У стаціонарі проведено 251 операція, в т.ч. прооперовано 30дітей. 

       Амбулаторно проліковано 38824 хворих, у т.ч. 3865 дітей;  

Лікарями стоматологами проліковано 5151 чоловік, в т.ч. 1798 дітей; 

Проведено 673 операції, в т.ч. прооперовано 57 дітей. 

       Бюджет лікарні на 2022 рік запланований в сумі –57054,9 тисяч гривень.  

За І півріччя 2022р. надійшло грошових коштів – 30565,26 грн., з них : 

  з місцевого бюджету –703,2тис.грн. на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв.  

 власні надходження становлять –1097,1тис.грн.,в т.ч.: 

надання платних   послуг – 307,2тис.грн., 

здача в оренду майна – 192,1тис.грн.,  

відшкодування комунальних та експлуатаційних  послуг -591,3тис.грн.,  

здача брухту, склобою – 2,0тис.грн.,   

благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб – 4,5тис.грн. 

      Рішенням 45 сесії 8 скликання міської ради від 26.06.2020р. затверджена 

«Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги 

незахищених категорій населення із групи ризику на 2020-2022роки» , основним 

джерелом фінансування якої є кошти бюджету ОТГ. Фінансування по даній 

програмі з бюджету не було. 

          Благодійної та гуманітарної допомоги в натуральних показниках  надійшло -  

1895,1тис.грн. 

          Придбано дороговартісного обладнання та інших необоротних активів за 

кошти НСЗУ на суму 956,8тис.грн., а саме 4 монітори пацієнта, 1 аналізатор 

Medonic M-серія М32В, 21 насос шприцевий.  Отримано безкоштовно та 

благодійно на суму 178,2тис.грн.,в тому числі: кисневий концентратор,10 

пульсоксиметрів, 3 парові стерилізатори, стіл медичний для гіпсування, 2 

електрокоагулятори, 6 портативних дихальних апаратів для дорослих та 1 

дитячий, 5 ручних самонадувних реанімаційних засобів, мікроскоп, апарат для 

електрофорезу. 

Касові видатки за січень – червень 2022 року 

          за Договором з НСЗУ - 28764,96тисяч гривень,   



 Видатки КЕКВ 

          Кошти, тис.грн.  

НСЗУ та 

власні  

Місцевий 

бюджет 

Оплата праці працівників всього, в т.ч.   21332,15 - 
Оплата праці  2111 17825,76 - 
Нарахування на заробітну плату  2120 3506,37 - 

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 421,73 - 

  Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1610,92 - 

  Продукти харчування 2230 113,07 - 

  Оплата послуг (крім комунальних) 2240 370,0 - 

Видатки на відрядження 2250  3,95 - 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв,  в т. ч. 
2270 270,04 703,15 

  Оплата водопостачання і водовідведення 2272 35,67 192,76 
  Оплата електроенергії 2273 159,31 499,49 
  Оплата інших енергоносіїв 2275 75,06 10,9 

  Виплата пенсій і допомоги 2710  43,05  

  Інші виплати населенню (пільгові рецепти)  2730  77,87  

Інші  видатки (податки) 2800 241,670  

Капітальні  видатки 3000 956,800  

ВСЬОГО  25441,22 703,15 

 

  

 

 

Землеустрій громади. 

Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних 

відносин 
  

Протягом 1 півріччя 2022 року в сфері будівництва, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності: 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки, 

розташованої за межами населеного пункту с.Смолдирів по вул.Лесі 

Українки,74 на території Новоград-Волинського району Житомирської області; 

- затверджено «Детальний план території «Визначення містобудівних 

потреб земельної ділянки площею 0,7218 га (кад. № 1820600000:01:006:0002), 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства з метою зміни цільового призначення земельної 

ділянки на цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Баранівка Житомирської обл. в 

межах вулиці Івана Франка (район автоколона)»; 

- затверджено «Детальний план території «1. Внесення змін до 

«детального плану території земельної ділянки на вулиці Звягельській, 26 в м. 



Баранівка Житомирської області» затвердженого рішенням Баранівської міської 

ради від 29.08.2017 року №528, для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража. 2. Визначення містобудівних потреб земельної ділянки 

в межах вулиць Європейська, Звягельська, Софіївська та провулку Червоний м. 

Баранівка для будівництва будівель торгівлі по вул. Звягельська, 14», 

- продано 1 земельну ділянку комунальної власності Баранівської ТГ для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

загальною площею 0,2797 га на суму 54 090,54 га; 

- на земельних торгах (аукціоні) Баранівською міською радою продано 

право оренди 8 ділянок сільськогосподарського призначення загальною 

площею 129,5 га, загальна сума орендної плати – 192 450,0 грн.; 

- проведено аналітичну роботу щодо укладення договорів оренди землі. 

Всього на землі комунальної власності укладено та діють 204 договори оренди 

землі площею 808,3 га на суму 5 039,1 тис. грн. та 549 договори оренди 

невитребуваних земельних часток (паїв) площею 1152,6 га на суму 1 173,8 тис. 

грн. ;  

- проведено 2 аукціони з оренди комунального майна Баранівської міської 

територіальної громади; 

           - укладено 7 договорів оренди комунального майна;  

           - постійно проводиться контроль за використанням та охороною 

земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та 

землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого 

режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового 

призначення та умов надання; 

             - вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного земельного 

законодавства України на території громади, оперативне інформування 

компетентних органів про будь-які випадки порушення земельного 

законодавства на території громади; 

           -  передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність 

громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у 

користування із земель комунальної форми власності відповідно до Земельного 

кодексу України, участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів 

оренди землі. 
  

Комунальні підприємства та установи міської ради 

 
         КУ «АМОР»  

  1.  Розроблено та подано проєкт на отримання допомоги від ЮНІСЕФ на 

покращення життя внутрішньо переміщеним особам з дітьми, які тимчасово 

проживають в громаді та сімей з дітьми, які постійно проживають у громаді та 

опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військової агресії. Даний 

проєкт увійшов до числа обраних переможців, громада отримала кошти у сумі 

1 500 000 грн. та працює над впровадженням. 

2.  З метою залучення нових виробництв та підприємств  шляхом здійснення 

релокації підприємства з постраждалих унаслідок бойових дій областей України 



подано на розгляд три приміщення, які є на території громади. По одному з 

запитів відбувся огляд, дана пропозиція ще на розгляді. 

3. У зв’язку із запровадженням нової економічної програми уряду «єРобота»  

проведено заходи щодо консультацій з написання бізнес планів та плану 

надходження і витрат. Загалом надано допомогу по написанню чотирьох бізнес 

ідей.  На сьогодні за результатами відбору першої хвилі учасників фізична особа 

– підприємець увійшла до числа переможців та отримала грант від держави на 

впровадження власного бізнесу.  

4. Підписано трьох сторонній меморандум ГО «Фонд відновлення та розбудови», 

ГО «Всеукраїнська ліга українських жінок» що передбачає відбудову об’єктів 

інфраструктури  та надання іншої допомоги. Вже маємо перші результати даної 

співпраці, профінансовано проведення літнього табору  та придбано спеціальну 

бігову доріжку для реабілітаційного центру. 

5. КУ «АМОР» працює над оновленням Інвестиційного паспорта громади зі 

зручним інтерфейсом каталогу земельних ділянок на основі гугл - карт. 

Проводиться підготовка каталогу діючих інвесторів на території громади. 

6.  Налагоджено гарну співпрацю з містами – побратимами. Усі міста у зв’язку з 

початком повномасштабного вторгнення росії на територію України надають 

допомогу як фінансову так і гуманітарну. 

 

  



КП «Баранівка міськводоканал»   
 
КП «Баранівка міськводоканал» за період І півріччя 2022 року здійснювало 

надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, викачки 

нечистот, реалізації піску. Проводились планово-попереджувальні ремонти, 

аварійні роботи при поривах мереж та заміна обладнання, що вийшло з ладу. 

У зв’язку із значним зменшенням споживання послуг юридичними особами, 

відсутністю платіжної спроможності населення та зменшення обсягів реалізації 

піску, подорожчанням ПММ, енергоносіїв, підприємство перебуває в складній 

фінансовій ситуації, яка повністю унеможливлює здійснення заходів виконання 

«Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської 

територіальної громади на 2022 рік» в частині водопровідно-каналізаційного 

господарства. 

 

        КП «Трудовий архів» 

       Архівна галузь в Україні регулюється законами України, нормативно - 

правовими актами, серед яких основним є Закон України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи». Трудовий архів створюються відповідно до 

ст.29 зазначеного Закону, для централізованого тимчасового зберігання архівних 

документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та 

інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до 

Національного архівного фонду. 

      Трудовий  архів діє відповідно до Статуту розробленого у відповідності до 

Типового положення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

02.06.2014 №864/5, зареєстрованого в Мін’юсті України 05.06.2014 за 

№592/25369. 

       Основними завданнями Трудового архіву є забезпечення зберігання 

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

містяться, а також додержання законодавства про Національний архівний фонд 

та архівні установи. 

         Для забезпечення функціонування діяльності Трудового архіву, утримання 

3,0 ставки працівників архіву та оплату комунальних послуг за І півріччя 2022 

року надійшло та використано коштів місцевого бюджету в сумі 135809 грн. 

         За І півріччя 2022 року Трудовим архівом надані платні послуги  на суму 

11170 грн. 

 

КП «Полісся» Баранівської міської ради 

 

        Підприємство надало послуг по виготовленню друкованої продукції на суму 

101796,00 грн., по наданню нежитлових приміщень в оренду на суму 97118,07 

грн. 

      Витрачено на зарплату з податками -121985,69 грн., єдиний соціальний 

внесок – 25056,20 грн., податок на прибуток – 1263,20 грн., скраплений газ – 

14024,25 грн., друкарські матеріали – 34051,93 грн., комісія банку – 2532,80 грн. 

Заборгованість перед підприємством за надані послуги складає 75600,00 грн.  



      В подальшому плануємо працювати над зменшенням цієї заборгованості, 

залученням орендарів на вільні приміщення, які є на балансі КП «Полісся» та 

збільшенням  кількості замовлень по виготовленню друкованої продукції.  

     За I  півріччя 2022 року з місцевого бюджету Баранівської міської ради кошти 

не надходили і не використовувались. 

           

 

      

 
          

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 

 


