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СХВАЛЕНО 
                                                                                                         рішенням виконавчого комітету 

                                                                                   Баранівської міської ради  
                                                                               26.08.2021 №  ______                 

                                                                                                                         
ПРОГНОЗ 

міського бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки 
І. Загальна частина  

Прогноз міського бюджету на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено 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. 
Метою прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки є посилення інституційної 
спроможності місцевих органів влади з питань середньострокового бюджетного планування, 
створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між 
стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій 
перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики, 
удосконалення міжбюджетного регулювання.  
Основними завданнями є:  
підвищення прозорості, результативності та ефективності використання бюджетних коштів; 
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; 
забезпечення фінансування проєктів (програм), що мають термін реалізації більше одного 
року. 
Очікувані результати: 
Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів у процесі виконання 
бюджетних програм (у зв’язку із запровадженням програмно-цільового методу складання і 
виконання міського бюджету та середньострокового бюджетного планування). 

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2023-2024 роки 

№ 
з/п 

Показник 
Прогноз 

2023 р. 2024 р. 
1. Валовий регіональний продукт, млн гривень 2097,2 2338,9 

2. 
Індекс фізичного обсягу валового регіонального 
продукту у цінах попереднього року, відсотків до 
попереднього року 

104.7 105,0 

3. 
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну 
особу, гривень 

92445 103099 

4. 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг), млн гривень  

468,2 475,3 

5. 
Індекс промислової продукції, відсотків до 
попереднього року 

106,2 105,7 

6. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку 
на одну особу, гривень 

20638 20951 

7. Валова продукція сільського господарства, млн гривень 207,3 212,5 

8. 
Валова продукція сільського господарства, відсотків до 
попереднього року 

102,0 102,5 

9. 
Валова продукція сільського господарства у розрахунку 
на одну особу, гривень  

9138 9367 

10. 
Індекс обсягу виконаних будівельних робіт, відсотків до 
попереднього року 

106,5 104,0 

11. 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до 
попереднього року 

109,0 110,0 



12. 
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну 
особу, гривень 

2301,5 2531,7 

13. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим 
підсумком з початку інвестування, млн дол. США 

5,0 5,4 

14. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 
одну особу, дол. США 

220,4 238,0 

15. Обсяг експорту товарів та послуг, млн дол. США 2,9 3,1 

16. 
Обсяг експорту товарів та послуг, у відсотках до 
попереднього року 

107,7 107,9 

17. Обсяг імпорту товарів та послуг, млн. дол. США 8,0 9,2 

18. 
Обсяг імпорту товарів та послуг, у відсотках до 
попереднього року 

109,4 108,6 

19. Середня чисельність наявного населення, тис. осіб 22,5 22,5 

20. 
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 
років, тис. осіб 

12,8 13,0 

21. 
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за 
методологією МОП), відсотків до економічно 
активного населення відповідного віку 

8,0 7,8 

22. 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників, гривень 

9616 10270 

23. Індекс реальної заробітної плати, відсотків 107,1 106,8 

24. 
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. 
осіб наявного населення, одиниць 

34 35 

25. 
Кількість найманих працівників на малих 
підприємствах (в т. ч. мікропідприємствах) у загальній 
кількості найманих працівників, відсотків 

30,0 30,1 

ІІ. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2022 і 2024 роки 
Основні показники міського бюджету на 2021-2024 роки 

                                                                                                                         (грн) 
 2021 рік  

 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Загальний фонд     

Доходи (з трансфертами) 191380433 201082968 223092834 245085454 

Видатки (з трансфертами) 183596160 199660106 223092834 245085454 

Кредитування усього, у тому числі:     

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування (дефіцит «-»/профіцит 
«+» ) 

7784273 1422862 0 0 

Спеціальний фонд     

Доходи (з трансфертами) 10113973 6256200 6936000 7553500 

Видатки (з трансфертами) 17308346 6256200 6936000 7553500 

Кредитування усього, у тому числі:     

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування  
(дефіцит «-»/профіцит «+» ) 

-1118300 0 0 0 

Разом     

Доходи (з трансфертами) 201494406 207339168 230028834 252638954 

Видатки (з трансфертами) 200904506 205916306 229938834 252558954 

Кредитування усього, у тому числі:     

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування (дефіцит «-»/профіцит 
«+» ) 

-589900 -1422862 0 0 



ІІІ. Дохідна спроможність міського бюджету 
Прогноз дохідної частини міського бюджету на 2022-2024 роки розроблено на основі 
положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2024 року, з урахуванням досвіду європейських країн у 
сфері середньострокового бюджетного планування.  
Прогноз доходів бюджету на 2022-2024 роки обраховано відповідно до 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. 
                             Доходи міського бюджету на 2021-2024 роки 
           (грн) 

Показник 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Загальний обсяг доходів, усього 201494406 207419168 230028834 252638954 

у тому числі:     

Міжбюджетні трансферти, усього 105606413 108541968 120927834 132499454 

з них:     

Базова дотація 25403900 25772300 30410000 35901700 

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я 2515300 1385100 1385100 1385100 

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 74198900 80978400 88691200 94743400 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 1502761    

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами 333290    

Інші субвенції з місцевого бюджету 1652262 406168 441534 469254 

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів 
усіх рівнів 2051600    

Доходи (без урахування міжбюджетних 
трансфертів), усього 93836393 98877200 109101000 120139500 

з них:     

Податкові надходження, усього 84011120 91279000 100787000 111183000 

з них:     

податок на доходи фізичних осіб 54457220 57508000 63712000 71233000 

Місцеві податки та збори 22640700 26110000 28630000 31050000 

ресурсні платежі  3259000 3853000 4363000 4560000 

екологічний податок 74200 78000 82000 90000 

Неподаткові надходження, усього 7921473 7398200 8114000 8756500 

з них:     

плата за надання адміністративних послуг 770000 1200000 1300000 1325000 

державне мито 113300 140000 160000 168000 

Прогноз доходів міського бюджету (без трансфертів) на 2022 рік становить 109,1% до 
прогнозних показників на 2021 рік. У 2023 році зростання доходів до 2022 року складе  110,4%.  
Найбільшу питому вагу (близько 62,1%) в складі доходів міського бюджету (без трансфертів) 
займає податок на доходи фізичних осіб – 57508,0 тис. грн у 2022 році та 63712,0 тис. грн. у 
2023 році, у 2024 – 71233,0 тис. грн. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб 
розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків) з урахуванням 
подальшого зростання заробітної плати та поліпшення адміністрування. 



Прогноз трансфертів на 2022 рік становить 102,8 % до прогнозних показників на 2021 рік. У 
2023 році очікується збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів в порівнянні з прогнозом 
на 2022 рік та складе 111,4 %. 

1. Наповнення місцевих бюджетів 
Пріоритетними напрямами розвитку Баранівської ОТГ на 2022-2024 роки залишатимуться: 
забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, 
модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до місцевих бюджетів та 
підвищення життєвого рівня населення області. 
З урахуванням мети регіональна економічна політика в громаді буде спрямована на: 
розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору; 
зміцнення малого та середнього підприємництва; 
стимулювання розвитку економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 
потенціалу;  
розвиток сучасного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки; 
сприяння у залученні інвестицій в економіку ОТГ; 
забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; 
розвиток територій в інтересах  громад. 
                                  Очікувані результати: 
зростання кількості малих підприємств; 
збільшення кількості зайнятих працівників у підприємництві; 
збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців; 
збільшення питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції регіону; 
зростання податкових надходжень до бюджету  від діяльності суб’єктів підприємництва. 

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку на 2022 і 2024 роки 
Прогноз видатків бюджету на 2022-2024 роки розроблено на основі макропоказників 
економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників доходної частини 
бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях. 
 Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, 
встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти 
у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного 
обслуговування, охорони здоров’я та освіти. 
 Прогнозний прожитковий мінімум на 2022–2024 роки, врахований у показниках Бюджетної 
декларації, становить: 

 2022 рік 2023 рік 2024 рік 
З 

січня 
З липня 

З 
грудня 

З 
січня 

З липня 
З 

грудня 
З січня З липня 

З 
грудня 

Прожитковий 
мінімум,грн.: на 
одну особу 

2393 2508 2589 2589 2713 2778 2778 2911 2972 

для дітей віком 
до 6 років 

2100 2201 2272 2272 2381 2438 2438 2555 2609 

для дітей віком 
від 6 до 18 років 

2618 2744 2833 2833 2969 3040 3040 3186 2353 

для 
працездатних 
осіб 

2481 2600 2684 2684 2813 2880 2880 3018 3082 

для осіб, які 
втратили 
працездатність 

1934 2027 2093 2093 2193 2246 2246 2354 2403 

Під час формування видаткової частини на 2022-2024 роки буде враховано такі показники: 
 Мінімальна заробітна плата Посадовий оклад працівника 1 тарифного 

розряду Єдиної тарифної сітки 
грн темпи росту,% грн темпи росту,% 

з 01 січня 2022 
року 

6500  2893  

з 01 жовтня 2022 
року 

6700 3,1 2982 3,1 



з 01 січня 2023 
року 

7176 7,1 3193 7,1 

з 01 січня 2024 
року 

7665 6,8 3411 6,8 

У 2022 році за рахунок коштів міського бюджету утримуватиметься 84 бюджетних установ з 
штатною чисельністю 1220,78штатних одиниць. 

Мережа установ та організацій, штатна чисельність працівників, 
що утримуватимуться за  рахунок міського бюджету у 2022 році 

Назва галузі Кількість установ, од Штатна чисельність працівників, од 
Державне управління 7 130,0 
Освіта       30 935,78 
Охорона здоров'я       2 0 
Соціальний захист   49,0 
Культура      43 85 
Фізична культура і спорт      2 21,0 
Усього                     84 1220,78 

Прогноз видатків міського бюджету на 2023 рік становить 244349583 грн. або 109,2% 
прогнозних показників на 2022 рік, на 2024 рік – 260817241грн. та 106,7% до прогнозних 
показників на 2023 рік. 
Видатки та кредитування міського бюджету за функціональною ознакою на 2022-2024 
роки 
           (грн)   

Код  
ТПКВКМБ 

Найменування 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 
0100 

 
Державне управління 

27841885 26550122 28166754 32292122 

 
1000 

 
Освіта 

137307091 142771752 160509726 172028725 

 
2000 

 
Охорона здоров’я 

3390100 3637651 3853104 4064473 

3000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 

6014370 7035060 8006959 8764185 

 
4000 

 
Культура і мистецтво 

8581928 9410535 10846900 12444300 

 
5000 

 
Фізична культура і спорт 2405418 2910300 3257300 3451500 

6000 Житлово комунальне 
господарство 

11503424 12238885 13608991 16868397 

 
7000 

 
Економічна діяльність 

2254602 1222420 1377100 2510252 

 
8000 

 
Інша діяльність 

335688 139581 132000 135000 

 
9000 

 
Міжбюджетні 

трансферти 
1270000    

 
Х 

 
Усього 

200904506 205916306 229938834 252558954 

Державне управління 
Пріоритетним напрямом розвитку є повноцінне забезпечення функціонування  виконавчого 
апарату міської ради та виконання функцій депутатами міської ради, якісне виконання 
наданих повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, належне 
виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за використанням 
коштів для реалізації заходів міських програм соціально-економічного розвитку. 
У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити ряд заходів, зокрема забезпечити: 
належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових програм; 
якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 



принцип прозорості у діяльності міської ради; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним 
законодавством.  

Основні результати, які планується досягти: 
якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 
прийняття низки міських цільових програм; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним 
законодавством. 

Освіта 
На виконання Закону України «Про освіту», який набув чинності 28.09.2017, підзаконних 
актів, Концепції «Нова українська школа» та проведення відповідного реформування системи 
освіти вважати пріоритетними завданнями на 2022 рік і на наступні за планом два бюджетні 
періоди 2023-2024 роки: 

Координація роботи із забезпечення стабільного функціонування галузі: 
створення оптимальної мережі закладів освіти відповідно до потреб населення;  
створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
Продовження роботи над запровадженням нової моделі виховної роботи, що базується 

на формуванні патріотизму громадян України: 
запровадження в навчальних закладах виховних систем з національно-патріотичного 
виховання; 
поліпшення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. 

Посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг: 
утвердження реальної автономії закладів освіти; 
впровадження нового механізму призначення на посаду директора закладу освіти; 
забезпечення різноманітності форм здобуття освіти; 
запровадження в закладах освіти електронного документообігу (складання звітності, 
замовлення підручників тощо);  
координація роботи з облаштування внутрішніх туалетів, придбання технологічного 
обладнання для їдалень, придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої 
освіти, підключення усіх закладів загальної середньої освіти до мережі Інтернет; 
запровадження нових стандартів загальної середньої освіти. 

Оптимізація мережі закладів освіти, утворення закладів освіти, які відповідають 
критеріям Нової української школи: 

спільно з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади розробка планів оптимізації 
мережі навчальних закладів на 2021-2022 навчальний рік; 
закупівля обладнання для комп’ютерних та лінгафонних класів; 
зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів (наповнення сучасним корекційним 
обладнанням відповідно до нозологій); 
забезпечення шкільними меблями, технічнимим засобами навчання. 

Контроль та координація роботи щодо посилення інтеграції дітей з особливими 
освітніми потребами шляхом відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної та 

інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти: 
забезпечення доступності навчальних закладів (доступність до території та будівлі 
навчального закладу, безбар’єрний вхід та безперешкодний рух в приміщеннях, доступність 
до дверних і відкритих прорізів, пристосованість для використання санвузлів, місць 
відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі); 
введення у заклади загальної середньої та дошкільної освіти штатних одиниць асистентів 
вчителя, вихователя, дефектологів, психологів, логопедів; 
створення необхідної матеріально-технічної бази закладів освіти; 
проведення спеціальних тренінгів, семінарів для педагогічних працівників, батьків; 
просвітницька робота з батьками та громадськістю. 

Основні результати, яких планується досягти: 
створити нове освітнє середовище відповідно до потреб Нової української школи; 
створити нову систему управління; оптимізувати мережу закладів освіти; 
забезпечити підвищення якості середньої освіти; 



створити належні умови для здобуття позашкільної освіти;  
охопити інклюзивним навчанням 100 відсотків дітей з особливими освітніми потребами за 
медичними, психолого-педагогічними показниками та бажанням батьків; 
оновити матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти. 

Охорона здоров’я 
           Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними 
медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих 
умов для життєдіяльності людини. 
          Протягом 2022 та 2023 років передбачається здійснення таких заходів: 
- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, суттєве посилення 
заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження 
ризиків для здоров’я людини, що пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів 
довкілля; 
-  створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, вдосконалення 
гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді; посилення боротьби із 
шкідливими звичками;  
- розвиток фізичної культури і спорту;  
- забезпечення раціонального збалансованого харчування населення; 
- здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності 
і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я населення, а також 
соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку; 
- забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, починаючи 
з народження, її раціонального харчування, оптимальних умов побуту, виховання і навчання; 
- виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної 
адаптації учасників антитерористичної операції  та громадян, які прибувають з тимчасово 
окупованої території; 
- подальше впровадження технологій телемедицини з максимальним наближенням її 
діагностичних та консультаційних можливостей в лікувальних закладах різних рівнів надання  
медичної допомоги; 
-  інформатизація закладів охорони здоров’я, поступовий перехід на електронний 
документообіг; 
- розробка та впровадження в КНП «Центр ПМСД» локальних клінічних протоколів 
DUODECIM згідно з рекомендаціями МОЗ; 
  Це дасть змогу: 
 підвищити ефективність та якість надання медичної допомоги населенню; 
підвищити доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості;  
розвиток медичної інфраструктури в сільській місцевості;  
впровадження телемедичного консультування;  
направлення на роботу в сільську місцевість медперсоналу та підвищення рівня його 
кваліфікації; 
створити умови для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з серцево-
судинними захворюваннями; 
знизити рівень материнської, перинатальної та  малюкової смертності; 
надати усі види реабілітації (медичної, професійної, психологічної) учасникам 
антитерористичної операції; особам, що прибули з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції.  

 

Соціальний захист 
              Основними завданнями Баранівської міської ради є  забезпечення  реалізації 
державної соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері соціального захисту 
населення, Програми соціального захисту населення розроблені для підтримки 
малозабезпечених мешканців громади, людей похилого віку, ветеранів, інвалідів, учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції, громадян окремих пільгових категорій та 
внутрішньо переміщених осіб. Програмами визначено низку заходів щодо поліпшення та 



вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, громадських інституцій щодо 
підтримки найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії громадян , які за 
віком чи за станом здоров’я, або у зв’язку з ситуацією, що склалася на ринку праці, 
перебувають у скрутному становищі. 
              У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним є надання 
соціального забезпечення,  соціальних послуг та надання матеріальної підтримки. 
Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, залишається ще ряд проблем, які 
потребують розв’язання на місцевому рівні, в тому числі і за рахунок  коштів місцевого 
бюджету. 
Метою Програм є: 

 вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення громади; 
 сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств 

населення шляхом їх соціальної підтримки; 
 надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення; 
 вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 
 надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та сприяння розвитку 

системи надання соціальних послуг; 
 забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції; 
 забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту; 
 координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій, діяльність яких 

має соціальну спрямованість. 
Для забезпечення досягнення мети Програм передбачено виконання наступних завдань: 

 забезпечення державних гарантій з питань  соціального захисту населення; 
 формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують 

соціальної підтримки; 
 удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам 

населення, посилення адресної спрямованості; 
 підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 
 подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних послуг та сприяння 

розвитку системи надання соціальних послуг; 
 підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне 

спрямування; 
 створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів 

місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення 
додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності 
громадян. 

Джерелом фінансування Програм є місцевий бюджет. Обсяги фінансування заходів Програми 
є прогнозними. Фінансування Програм здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються в 
місцевому бюджеті на 2022-2024 роки на соціальний захист та соціальне забезпечення, та 
інших видатків по соціальному захисту населення, а також інших джерел, не заборонених 
чиним законодавством, які виділяються згідно положення про надання виплати одноразової 
матеріальної допомоги жителям громади. 
Реалізація  Програм соціального захисту дозволить: 

 посилити адресність соціальної підтримки населення; 
 забезпечити визначення потреби та надання соціальних послуг інвалідам війни, 

учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції; 
 підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних послуг; 
 збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами; 
 розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та послуг соціально 

вразливим верствам населення; 



 поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, учасників АТО, 
ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку; 

 підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам. 
Духовний та фізичний розвиток 

Пріоритетами розвитку в галузі культури, мистецтва і туризму є: 
забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, 
національної бібліотечної та музейної політики; 
реалізація прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільний розвиток 
культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг, культурної 
діяльності для кожного громадянина; 
розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку 
культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, 
збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського 
народу; 
розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтва, охорони культурної 
спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення; 
розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, 
організація культурного дозвілля населення; 
розвиток національно-культурних традицій, забезпечення доступу населення до надбань 
культури; 
підтримка діяльності аматорських колективів і виконавців, в тому числі майстрів декоративно- 
вжиткового мистецтва; 
технологічна модернізація матеріально-технісної бази закладів культури (забезпечення 
закладів культури необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, 
сценічними костюмами,тощо); 
забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень галузі культури. 
Протягом 2022 - 2024 років передбачається здійснення таких заходів: 
сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного мистецтва 
та народних художніх промислів Житомирщини; 
розвиток аматорського мистецтва жителів громади; 
зміцнення  матеріально-технічної бази закладів культури;  
зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників області шляхом підвищення їх фахового 
рівня; 
забезпечення участі в  регіональних, обласних конкурсах, фестивалях, виставках для учнів та 
викладачів школи естетичного виховання;  
забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у тому числі 
державними , обласними та районними періодичними виданнями; 
підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення інноваційних 
семінарів, курсів підвищення кваліфікації; 
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини 
(археологічних, історичних, монументального мистецтва) шляхом складення електронних 
паспортів за єдиною формою; 
забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини; 
забезпечення державного обліку та контролю за збереженням та використанням об’єктів 
культурної спадщини. 

Показники, яких планується досягти у 2022-2024 роках: 
збільшення кількості читачів до 9.5тис.осіб; 
збільшення бібліотечного фонду до 800тис.грн; 
збільшення кількості книговидач до 180тис.одиниць; 
збільшення кількості відвідувачів музеїв до 4,0тис.осіб; 
збільшення кількості експонатів, що будуть експонуватися у плановому періоді до 9 тис. 
одиниць; 
забезпечення проведення державних свят на належному рівні, збільшення кількості заходів у 
галузі культури та мистецтва до 130 одиниць; 
Пріоритетами у сфері реалізації державної молодіжної політики  є: 



національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді; 
формування здорового способу життя; 
підтримка молодіжних ініціатив; 
підтримка обдарованої молоді; 
співпраця з молодіжними громадськими організаціями щодо реалізації молодіжної політики. 
Пріоритетами розвитку в галузі фізичної культури і спорту є: 
забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту; 
розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних 
споруд спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста; 
підтримка та розвиток олімпійського, не олімпійського, параолімпійського та 
дефлімпійського руху; 
популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я 
населення; 
забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час 
проведення спортивних заходів витримувати  значні фізичні та психологічні навантаження,  
для подальшого залучення їх до резервного спорту; 
надання якісних фізкультурно-спортивних послуг; 
створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для 
зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей 
кожного; 
створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді для проходження 
служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до 
законів, та правоохоронних органах. 

Кредитування бюджету 

На протязі 2022-2024 років не планується кредитування з міського бюджету.  
 

Видатки та кредитування головних розпорядників коштів 
 міського бюджету на 2021 – 2024 роки 

                                          (грн)  
Код  

відомчої 
класифі-

кації 

Найменування головного 
розпорядника коштів 

2021 рік 
 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

         01 Баранівська міська рада 37804111 36824388 41489694 47358305 

06 Відділ освіти Баранівської 
міської ради 

137645792 141952003 157869079 171899810 

08 Управління соціального 
захисту населення 
Баранівської міської ради 

6868297 7557360 9038109 9650485 

09 Служба у справах дітей 
Баранівської міської ради 

926412 1116782 1221627 1304166 

10 Відділ культури, сім'ї, 
молоді та спорту 
Баранівської міської ради  

14181818 14698625 16016631 17779880 

36 Відділ містобудування, 
архітектури, земельних 
відносин та комунальної 
власності Баранівської 
міської ради  

1486701 1891690 2050212 2163549 

37 Відділ фінансів Баранівської 
міської ради 1991375 1875458 2253482 2402759 

 
Х 

 
Усього 

200904506 205916306 229938834 252558954 

V. Реалізація інвестиційних програм (проєктів) Бюджетні програми міського бюджету, 
які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2021-2024 роках 

                                                                                                         (грн) 



КПКВК 
Найменування бюджетної 

програми  

Найменування проєкта  
(об’єкта), строк 

реалізації  
2021 рік 2022 рік 

2023 рік 2024 рік 

0117362 

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках 
формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних 
громад 

Будівництво прозорого 
офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-
тренінгового центру за 
адресою: 
вул.Звягельська, 7Б, 
м.Баранівка 

1600934     

 

0117461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету 

Капітальний ремонт 
автомобільних доріг 
місцевого значення 
Баранівської міської ОТГ 

148000 1000000 

 
 

1000000 

 
 

1000000 

0112010 
Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога 
населенню 

Термомодернізація 
приміщення Баранівської 
районної поліклініки за 
адресою вул. 
Звягельська, 66, м. 
Баранівка 

  1000000 

 

0117363 

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих тетиторій 

Будівництво підвісного 
пішохідного мосту через 
р. Случ в м. Баранівка 
Житомирської області 
(перерахунок 
кошторисної 
документації) 

690165 2713829  

 

Х Х  Усього 2439099 3713829 2000000 1000000 

VI.  Міжбюджетні  відносини 
Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2022 рік складає 108541968грн., або 101,7% 
до 2021 року, на 2023 рік –120927834 грн., або 111,4% до 2022 року, на 2024 рік 132499454, 
або на 109,5% до 2023 року. 

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022 і 2024 роки 
          (грн) 

 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Дотації 27919200 27157400 31795100 37286800 

Субвенції  78791013 81384568 89132734 95212654 

Р А З О М 106710213 108541968 120927834 132499454 

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді 
є економічне зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової 
спроможності міського бюджету, підвищення ефективності та раціональності використання 
бюджетних коштів. 
 
 
 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету                                                                 Тетяна КРАВЧУК 

 

проєкт 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

26.08. 2021 року                                                                     № ____ 
 
Про затвердження Порядку складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану 
підприємств, що належать до комунальної власності  
Баранівської міської територіальної громади   
 

 
 
З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення 

ефективності роботи підприємств, що належать до комунальної власності 
Баранівської міської територіальної громади, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 24, 75, 76, 78 
Господарського кодексу України, Наказу Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 
господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської 
ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності 
Баранівської міської територіальної громади згідно з додатком.  

2. Керівникам виконавчих органів міської ради дане довести до відома 
комунальних підприємств, що належать до сфери їх управлінь. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Володимира 
Зарембу. 

 
 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету                                      Тетяна КРАВЧУК 
 
 
 
 

 



Додаток до рішення  
виконавчого комітету  

Баранівської міської ради  
Від 26.08.2021   №________  

 
Порядок 

складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів комунальних підприємств 

Баранівської міської ради 
  

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) 
та контролю виконання  фінансових планів комунальних підприємств 
Баранівської міської ради (далі – Порядок). 

Порядок не поширюється на комунальні підприємства сфери охорони 
здоров’я (комунальне некомерційне підприємство). 

2. Фінансовий план підприємства складається на кожний наступний рік з 
поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в 
запланованому році, джерела надходження коштів та напрями їх використання з 
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку.  Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо 
фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників 
поточного року. 

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на 
методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та 
відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство складає свою 
фінансову звітність. Інформація, яка не є складовою фінансової звітності, 
формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством 
відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності. 

Комунальні підприємства Бараніської міської ради (далі – підприємства) 
складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з 
додатком 1 до Порядку. 

3. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати прибуткову 
діяльність підприємства, отримання чистого доходу та прибутку, розмір яких не 
може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року з 
урахуванням прогнозованого рівня інфляції. 

Допускається прогнозований збиток, розмір якого не може бути більший 
ніж прогнозний показник поточного року. При цьому підприємство розробляє і 
надає стратегію розвитку та інвестиційний план (програму) підприємства на 
середньострокову перспективу (3 – 5 років), що містять обґрунтовані показники 
і заходи з виходу підприємства зі збитків та одержання прибутку. 

4. Проект фінансового плану підприємства вноситься на затвердження 
виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

Фінансові плани підприємств підлягають затвердженню виконавчим 
комітетом Баранівської  міської ради до 31 січня планового року. 

5. Проект фінансового плану підприємств з пронумерованими, 
прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у трьох примірниках за 



визначеною формою в паперовому та в електронному вигляді подається 
виконавчому комітету Баранівської міської ради. 

До проекту фінансового плану підприємства додаються в паперовому й 
електронному вигляді: 

1.) пояснювальна записка, що включає результати аналізу фінансово-
господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської 
діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, з 
додаванням інформації: 

- щодо розшифрування сум, які зазначені у рядках форм фінансового плану, 
у яких передбачено розшифрування відповідних показників; 

- щодо причин зменшення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, 
послуг), чистого прибутку, обсягу сплати податків, зборів (обов’язкових 
платежів) до бюджету порівняно з прогнозними показниками поточного року, 
наявності витрат невиробничого характеру, що негативно впливають на 
фінансові результати діяльності підприємства; 

- про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового 
характеру, стороною у яких є підприємство, яка містить відомості про учасників 
справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність 
(відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчих 
проваджень, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, 
сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки 
виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства; 

- про проблемні питання діяльності підприємства, пропозиції їх вирішення 
(складаються у довільній формі). 

- іншої письмової інформації для підтвердження обґрунтованості 
планування окремих показників. 

2.) Штатний розпис підприємства, що діє на момент складання фінансового 
плану та штатний розпис на плановий рік; 

3.) Баланси підприємства на 31 грудня минулого року і на останню звітну 
дату (у якому складається фінансовий план); 

4.) Звіти про фінансові результати підприємства за 12 місяців минулого року 
і за останній звітний період (у якому складається фінансовий план). 

5.) Стратегія розвитку та інвестиційний план (програма) підприємства на 
середньострокову перспективу (3 – 5 років), за наявності. 

У разі коли проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам 
цього Порядку та встановленій формі, він вважається неподаним. Про це 
виконавчий комітет Баранівської міської ради повідомляє підприємство 
письмово. 

6. Виконавчий комітет упродовж 15 календарних днів з дня подання проекту 
фінансового плану перевіряє арифметичні показники, відповідність даних 
проекту фінансового плану бухгалтерському та податковому обліку, здійснює 
аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням 
його показників з показниками фінансово-господарської діяльності 
підприємства за попередній рік та прогнозом виконання поточного року. 

У разі погодження фінансового плану робиться відмітка про це на 
титульному аркуші проекту фінансового плану відповідно до затвердженої 



форми, або повертається на доопрацювання, про що в письмовій формі 
повідомляється підприємство. 

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання 
підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає 
його на повторне погодження протягом терміну, установленого виконавчим 
комітетом, але у строк що становить не більше як 10 робочих днів з дня 
надходження проекту до підприємства. 

7. Після прийняття рішення про затвердження фінансових планів на 
відповідний рік, вони підлягають підпису міським головою або особою, що 
виконує його обов’язки, на титульному аркуші проекту фінансового плану 
відповідно до затвердженої форми із зазначенням дати та номеру рішення 
виконавчого комітету Баранівської міської ради та скріпленням відповідною 
печаткою. 

У разі не затвердження фінансового плану у встановленому порядку 
підприємство може здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з 
виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), при цьому 
забороняється здійснювати витрати на: 

- капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких 
затверджено міською радою); 

- придбання та оренду легкових автомобілів; 
- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги; 
- консалтингові послуги; 
- страхування (крім витрат за загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, обов’язкове страхування та страхування відповідно до 
міжнародних договорів); 

- представницькі заходи; 
- виробництво та розповсюдження реклами; 
- благодійну, спонсорську та іншу допомогу; 
- відрахування до резерву сумнівних боргів. 
Також підприємства не можуть здійснювати продаж, списання 

комунального майна. 
Ці обмеження діють на період до затвердження в установленому порядку 

річного фінансового плану підприємства або скасовуються для окремих 
підприємств рішенням виконавчого комітету на визначений термін. 

8. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть 
вноситися згідно змін до Програм. 

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситися у періоди, 
за якими минув строк звітування. 

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою 
про причини змін готується підприємством і подається виконавчому комітету 
Баранівської міської ради, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним 
кварталом за процедурою, передбаченою пунктом 5. 

Після затвердження зміненого фінансового плану підприємства на 
фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений». 

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану 
підприємства надсилається в письмовій формі. 



9. Контроль за своєчасним поданням проектів фінансових планів на 
затвердження та звітів про виконання фінансових планів здійснює виконавчий 
комітет Баранівської міської ради. Контроль за виконанням показників 
затверджених фінансових планів підприємств та своєчасним внесенням змін до 
них здійснюють, відповідно до розподілу обов’язків профільні заступники 
міського голови. 

10. Виконання фінансового плану підлягає затвердженню виконавчим 
комітетом до 31 січня наступного року. 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради упродовж 10 робочих днів з 
дня подання звіту про виконання фінансового плану підприємства перевіряє 
арифметичні помилки, відповідність даних звіту бухгалтерському та 
податковому обліку первинним бухгалтерським документам та письмово 
складає аналіз звіту про виконання фінансового плану підприємства з 
обов’язковим порівнянням його показників з плановими показниками та 
показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за відповідний 
період минулого року. 

11. Керівник комунального підприємства несе відповідальність за 
достовірність та обґрунтованість фінансового плану згідно з чинним 
законодавством, статутом підприємства та контрактом найму. За несвоєчасне 
подання на розгляд, погодження, затвердження річного фінансового плану та 
звіту про його виконання, несвоєчасне внесення змін до фінансового плану, 
проведення видатків не передбачених затверджених фінансовим планом, 
посадові особи підприємства несуть дисциплінарну відповідальність в 
установленому порядку. 

12. Керівники підприємств в звіті про роботу, що заслуховується на 
засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, доповідають про виконання 
показників фінансових планів. 

  

 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету     Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  26 .08.2021                                                                                                  №   
 

Про затвердження мережі закладів 
дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти на 2021-2022 
н.р.  
 

Відповідно до п.1 ст. 13, п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 8 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про 
дошкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити  мережу  закладів дошкільної освіти Баранівської міської ОТГ 
на 2021-2022 навчальний рік із кількістю груп 36 (додаток 1). 

2. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти Баранівської міської 
ОТГ на 2021- 2022 навчальний рік із кількістю класів 158 (додаток 2). 

3. У зв’язку із наповнюваністю  класів  менше  5  учнів організувати навчання 
у формі педагогічного патронажу: 

- учнів 1 класу філії «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук; 
- учнів 8 класу філії «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук; 
- учнів 1 класу філії «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук; 
- учнів 2 класу філії «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук; 
- учнів 3 класу філії «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. 
О.Сябрук; 
- учнів 1 класу Баранівської початкової школи; 
- учнів 1 класу Явненської ЗОШ І-ІІ ст.; 
- учнів 11 класу Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

   4. Затвердити   мережу  груп  подовженого дня закладів загальної середньої 
освіти   Баранівської міської ради на 2021-2022 навчальний рік (додаток 3). 

   5.  Затвердити мережу гуртків Баранівського міського будинку дитячої 
творчості  (КУ «Центр дозвілля і розвитку молоді» Баранівської міської 

 



ради Баранівського району Житомирської  області)(додаток 4). 
   6. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 

Николишина Р.З.  вносити відповідні зміни в штатні розписи закладів 
дошкільної та позашкільної освіти й погоджувати штатні розписи закладів 
загальної середньої освіти. 

   7. Директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти забезпечити дотримання вимог Типових штатних нормативів. 

   8. Начальнику відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. 
забезпечити регулярний підвіз дітей і вчителів до закладів освіти та додому 
шкільними автобусами за визначеними маршрутами. 

   9.  Начальнику відділу фінансів Баранівської міської ради Василевському О.В. 
забезпечити цільове використання бюджетних коштів, виділених на оплату 
праці, теплоносії, харчування учнів та матеріально-технічне забезпечення 
освітнього процесу. 

  10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Д.В. 
Нечипорука. 

 
 
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 

 
Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  
                                                                                             до рішення виконкому  

                                                                                             від   26 .08.2021 року №      
 
 

МЕРЕЖА 
закладів дошкільної освіти Баранівської 
міської ОТГ на 2021-2022 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Назва закладу    Групи 

1. Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу 
«Сонечко» 

11 

2. Полянківський заклад дошкільної освіти «Ялинка» 4 
3. Кашперівський заклад дошкільної освіти «Ромашка» 2 
4. Зеремлянський дошкільний навчальний заклад «Буратіно» 1 
5. Вірлянський заклад дошкільної освіти «Сонечко» 2 
6. Суємецький заклад дошкільної освіти «Теремок» 2 
7. Острожецький заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» 2 
8. Мирославльський заклад дошкільної освіти «Струмочок» 1 
9. Рогачівський заклад дошкільної освіти «Калинка» 2 
10. Старогутянський дошкільний навчальний заклад 1 
11. Йосипівський дошкільний навчальний заклад 1 
12. Явненський заклад дошкільної освіти «Лісова казка» 1 
13.   Першотравенський заклад дошкільної освіти  «Мрія» 5 
14.  Баранівський заклад дошкільної освіти «Лесина казка» 1 

 Разом: 36 

 
 

 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3  
                                                                                             до рішення виконкому  

                                                                                             від   26 .08.2021 року №      

 

 

Мережа груп подовженого дня 
закладів загальної середньої освіти Баранівської міської 

ради на 2021-2022 навчальний рік 
 

№ 
з/п 

Школа Кількість 
груп 

Кількість 
ставок 

1. Баранівський ліцей №1 11 6,25 
2. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук 10 5 
3. Першотравенський ліцей 5 3 
4. Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. 3 1,5 
5. Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 1 
6. Рогачівська гімназія 1 0,5 
7. Явненська ЗОШ І-ІІ ст. 2 0,5 
8. Суємецька початкова школа 2 1 

Усього 36 18,75 
 

 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 4  

                                                                                             до рішення виконкому  

                                                                                             від   26 .08.2021 року №      

 

 

МЕРЕЖА 
гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості 

на 2021-2022 навчальний рік 
 
 
 

№ 
з/п 

Напрям Гуртки Групи 

1. Художньо-естетичний 10 22 
2. Декоративно-прикладний 6 16 
3. Спортивно-туристський 4 4 
4. Науково-технічний 2 3 

Разом:    22 45 
 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
26.08.2021 року           № _____ 
Про затвердження протоколу №2 засідання комісії з 
визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році 
буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових  
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа від 26.08.2021 року 
 

 

 
Керуючись Порядком та умовами надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 р. №615, 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 1. Затвердити протокол №2 засідання комісії з визначення напрямів та 
об’єктів, на які у 2021 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 26.08.2021 
року. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.  
Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                            Тетяна КРАВЧУК 
 
 

 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.08.2021                                                                                                       № _____                                                                                                    
 
 
Про надання дозволу  
Бистрицькому В.В. на укладання  
договору купівлі-продажу квартири 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону 
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей», ст. 177 Сімейного кодексу України, п. 67 Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 
866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву Бистрицького В.В., враховуючи подання служби у справах 
дітей Баранівської міської ради від 20.08.2021 р., рішення комісії з питань 
захисту прав дитини від 18.08.2021 р, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Бистрицькому Володимиру Віталійовичу, XXXX р.н., 
жителю XXXXXXXXX, на укладання договору купівлі-продажу, з метою 
продажу квартири від імені його малолітнього сина (як законного 
представника) XXXXXXXXX, яка належить йому на праві власності та 
знаходиться за адресою: XXXXXXXX. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у справах 

дітей Кучинську І.В. 
 
 
 Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 Керуючий справами 

(секретар) виконавчого 
комітету                  Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 



проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

26.08.2021 року                      № 
 
Про затвердження протоколу № 1 
засідання комісії  щодо розгляду заяв  
членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), 
померли, та осіб з інвалідністю про призначення  
грошової компенсації від 18.08.2021р. 
 
 
             Керуючись п.6 Постанови КМУ № 719 від 19.10.2016 р. «Питання 
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», 
постанови КМУ № 214  від 28.03.2018р. «Питання забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які брали участь  у бойових діях на території інших держав, а 
також членів їх сімей» в редакції  постанови  КМУ № 811 від 21.07.2021 року « 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 
р. N 214», з метою соціального захисту громадян Баранівської територіальної 
громади, виконавчий комітет міської ради: 

 
ВИРІШИВ: 

           1. Затвердити протокол № 1  комісії  щодо розгляду заяв членів сімей 
осіб, які загинули (пропали безвісти),померли, та осіб з інвалідністю про 
призначення грошової компенсації від 18.08.2021р. 

2. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Нікітчина Н.В.) надіслати дане рішення до обласної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Т.В.Кравчук.  
 
 
Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами      
(секретар) виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 
                                               
 
 

 



Протокол  №1 
 
 

засідання комісії  щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали 
безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення  грошової компенсації  
 
«18» серпня  2021               м. Баранівка 
 
Всього членів комісії – 9 осіб.  
Присутні на засіданні - 7 осіб: 
Тетяна Кравчук, Наталія Нікітчина, Ірина Григорович, Григорій Дерев’янчук, 
Олександр Василевський, Володимир Кундельський, Олексій Сірук. 
Відсутні : Приймак Ірина – відпустка, 
                  Михалюк Олександр – відпустка. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про прийняття документів згідно описів  Новоград-Волинської комісії щодо 

розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули ( пропали безвісти), померли, та 
осіб з інвалідністю  про призначення грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів 
їх сімей, осіб які  брали участь в Революції Гідності, також членів їх сімей, 
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 
членів їх сімей, відповідно до акту приймання-передачі  документів  від 
09.08.2021 року № 1. 

 
2. Про погодження визначеної потреби з розрахунками у наданні грошової 

компенсації  з державного бюджету місцевому  на 2021 рік, сформованих  
згідно рішень  Новоград-Волинської комісії щодо розгляду заяв членів сімей 
осіб, які загинули ( пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю  про 
призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, осіб 
які  брали участь в Революції Гідності, також членів їх сімей, осіб, які брали 
участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей,  
відповідно до  опису витягів з інформації щодо потреби в наданні грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення №1 станом на 
10.06.2021 року. 

 
3. Затвердження протоколу засідання Комісії на засіданні виконавчого    

комітету Баранівської міської ради.  
 
 
 
 
 



1. СЛУХАЛИ: 
Нікітчину Наталію Володимирівну  - заступника голови комісії,  начальника 

управління соціального захисту населення Баранівської міської ради, яка 
повідомила, що відповідно до пункту 6 Порядку виплати грошової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 19.10.2016 № 719 та відповідно до пункту 6 Порядку виплати грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 
їх сімей затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 
№ 214  до повноважень Комісії належить:  

- перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї особи, яка загинула 
(пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю; 

- визначення категорії особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала 
безвісти), померла; 

- перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю; 
- перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї 

особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та 
членів її сім’ї (для малолітніх за наявності); 

-  перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї особи, 
яка загинула (пропала безвісти), померла, які мають право на грошову 
компенсацію; 

- прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової 
компенсації; 

- перегляд рішення про призначення грошової компенсації за 
нововиявленими обставинами (у разі зміни у складі сім’ї, зміни показників 
опосередкованої вартості спорудження житла тощо); 

- визначення розміру грошової компенсації; 
- перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно чи права власності 

на нерухоме майно членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла, та особи з інвалідністю, а також всіх членів сім’ї, на яких 
розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна 
протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення 
грошової компенсації; 

- перевірка факту про надання раніше одержувачу грошової компенсації 
житла або виплати грошової компенсації за рахунок коштів субвенції як 
члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з 
інвалідністю. 

 
         Заступник голови комісії Нікітчина Наталія Володимирівна ознайомила 
членів комісії з отриманим 09.08.2021 року в Новоград-Волинській РДА  пакетом 
документів щодо призначення грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення особи з інвалідністю внаслідок війни, а саме : 
-особову справу  Багінського Олександра Івановича згідно опису справи № 7,  
-особову справу Цимбалюка Миколи Григоровича згідно опису справи № 10, 
- особову справу Новосада Олега Ігоровича згідно опису справи №9, 



-особову справу Цимбалюка Івана Івановича згідно опису справи №8, 
-особову справу Ковальчука Василя Петровича згідно опису справи №11,       
-особову справу Іщука Анатолія Івановича згідно опису справи №12, 
-особову справу Марцінко Юрія Володимировича  згідно опису справи № 13, 
-особову справу Ейсмонта  Володимира Анатолійовича згідно оспису справи № 
14 
     -Протоколи комісії згідно опису протоколів №1, 
     -Рішення комісії згідно опису рішень комісії № 1, 
      -Потребу  у наданні грошової компенсації на 2021 рік, сформованої згідно 
рішень комісії, відповідно до опису витягів з інформації потреби  в наданні 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення № 1. 
Всього описів :11(одиннадцять ) описів. 
на підставі розпорядження голови Новоград-Волинської РДА від 05.08.2021р. 
№282 «Про передачу матеріалів комісії» та рішення Комісії від 09.08.2021р.№1. 
 
 
           1.ВИРІШИЛИ:  
 Прийняти  документи згідно описів  Новоград-Волинської комісії щодо розгляду 
заяв членів сімей осіб, які загинули ( пропали безвісти), померли, та осіб з 
інвалідністю  про призначення грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, осіб які  
брали участь в Революції Гідності, також членів їх сімей, осіб, які брали участь 
у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, відповідно до 
акту приймання-передачі  документів  від 09.08.2021 року № 1. 
 
Голосували ЗА – одноголосно.  
 
 

2.СЛУХАЛИ:  
Заступника голови комісії Нікітчину Наталію Володимирівну, яка  ознайомила 
комісію з визначеною потребою та розрахунками на надання грошової 
компенсації  з державного бюджету місцевому  на 2021 рік, сформованих  згідно 
рішень  Новоград-Волинської комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які 
загинули ( пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю  про призначення 
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких 
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також членів їх сімей, осіб які  брали участь в Революції 
Гідності, також членів їх сімей, осіб, які брали участь у бойових діях на території 
інших держав, а також членів їх сімей,  відповідно до  опису 
витягів з інформації щодо потреби в наданні грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення №1 станом на 10.06.2021 року. Запропонувала 
погодити визначену потребу з розрахунками у наданні грошової компенсації 
державного бюджету місцевому  на 2021 рік, сформованих  згідно рішень  
Новоград-Волинської комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули 
( пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю  про призначення грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 



осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей, осіб які  брали участь в Революції Гідності, 
також членів їх сімей, осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 
держав, а також членів їх сімей,  відповідно до  опису витягів з інформації щодо 
потреби в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення №1 станом на 10.06.2021 року. 

   
2.ВИРІШИЛИ:  
Погодити визначену потребу з розрахунками у наданні грошової компенсації  з 
державного бюджету місцевому  на 2021 рік, сформованих  згідно рішень  
Новоград-Волинської комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули 
( пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю  про призначення грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей, осіб які  брали участь в Революції Гідності, 
також членів їх сімей, осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 
держав, а також членів їх сімей,  відповідно до  опису витягів з інформації щодо 
потреби в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення №1 станом на 10.06.2021 року 
 
Голосували ЗА-одноголосно 
 
3. СЛУХАЛИ: 
Тетяну Кравчук керуючого (секретаря) справами виконкому про необхідність 
затвердження даного протоколу на засіданні  виконавчого комітету Баранівської 
міської ради.  
 
3.ВИРІШИЛИ: 
Затвердити протокол №1 засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, 
які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення 
грошової компенсації  від 18.08.2021року 
Голосували ЗА-одноголосно 
 
_____________  Тетяна Кравчук 
_____________  Наталія Нікітчина 
 ____________   Ірина Григорович 
 ____________   Григорій Дерев’янчук 
 ____________   Олександр Василевський 
 ____________   Володимир Кундельський 
____________    Олексій Сірук 
 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

26.08.2021                                                                                                             № 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, 
керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Польова, 9, для оформлення 
права власності XXXXXXXX нову поштову адресу: «вул. Польова, 9а, м. 
Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Жари для оформлення права власності 
XXXXXXXXX нову поштову адресу: «вул. Молодіжна, 2, с. Жари» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в с. Берестівка для оформлення права власності 
XXXXXXXXX нову поштову адресу: «вул. Шосейна, 21, с. Берестівка» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в с. Берестівка для оформлення права власності 
XXXXXXXXXX нову поштову адресу: «вул. Шаруківська, 23а, с. Берестівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5.  Зобов’язати XXXXXXXXX внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 
6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
 
Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 



 
ПРОЄКТ 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
26.08.2021                                                                                                         № 

Про погодження дозволу  
на будівництво  

Розглянувши заяву громадянина про погодження дозволу на будівництво, 
керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Погодити Дашкевич Маргариті Геннадіївні дозвіл на будівництво на власній 
земельній ділянці за адресою: XXXXXXXXXX. 
2. Зобов’язати Дашкевич М.Г., замовити будівельний паспорт на будівництво за 
адресою: XXXXXXXXX, у відділі містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
 
 
Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
26.08.2021                                                                                         №  
 
Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов та соціальний квартирний 
облік 
 
          Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб з їх числа», статтями 34,39,46 Житлового 
кодексу Української РСР, пунктами 15,46 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР, пунктом 64 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи 
висновок житлової комісії (протокол від 25.08.2021р. №7), розглянувши подання 
служби у справах дітей Баранівської міської ради, виконавчий комітет міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
           1.Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в 
позачергову чергу та на облік громадян, які мають право на отримання 
соціального житла (соціальний квартирний облік) в позачергову чергу особу з 
числа дітей, позбавлених батьківського піклування Яковлева Вадима 
Володимировича, XXXXXXX, що зареєстрований за адресою:  XXXXXXXX.  
       
           2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретар) виконавчого комітету Т.В.Кравчук. 
 
 
Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 



проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

26.08.2021                                                                                              №  
 
Про внесення змін та доповнень до 
облікових справ квартирного обліку  
 
             Керуючись п. 2 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктом 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, враховуючи 
висновок житлової комісії (протокол від 25.08.2021р. №7), виконавчий комітет 
міської ради 
 
ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни та доповнення до облікових справ: 
- гр. Прокопіва Михайла Михайловича, який перебуває на квартирному обліку 
при виконавчому Баранівської міської ради, долучити посвідчення, що заявник є 
особою з інвалідністю 2 групи і має право на пільги, встановлені законодавством 
України для ветеранів війни – інвалідів війни. (Посвідчення серія XXXXXXXX). 
- гр. Олійника Олега Миколайовича, який перебуває на квартирному обліку при 
виконавчому Баранівської міської ради, долучити посвідчення, що заявник є 
особою з інвалідністю 3 групи і має право на пільги, встановлені законодавством 
України для ветеранів війни – осіб з інвалідністю внаслідок війни. (Посвідчення 
серія XXXXXXXXXX). 
           2. Долучити до облікових справ квартирного обліку копії документів, які 
підтверджують  відповідні зміни. 
           3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретар) виконавчого комітету Т.В.Кравчук. 
 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                Тетяна  КРАВЧУК 
 

 
 
 
 

 



проєкт 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.08.2021                                                                                                       № _____                                                                                                    
 
 
Про затвердження дати та заходів із проведення  
Дня пам’яті захисників України, які загинули 
в боротьбі за незалежність, суверенітет і  
територіальну цілісність України,  
Дня міста Баранівка, Дня підприємця 
 

З метою відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Дня 
міста Баранівка, Дня підприємця,  виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити дати та заходи із проведення  в Бараннівській міській громаді 

Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України, Дня міста Баранівка, Дня 
підприємця згідно з додатком. 

 
 
 
 
 Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 Керуючий справами 

(секретар) виконавчого 
комітету                 Тетяна КРАВЧУК 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ЗАХОДИ 

До дня міста Баранівка 

21.09.2021 рік 

1. Забезпечити проведення святкової  ходи  трудових колективів, організацій та 
установ міста. 

2. Урочиста церемонія відкриття свята : 

- покладання квітів до пам’ятних знаків міста; 
- вітальне слово голови міста та  гостей свята; 
- нагородження працівників комунальних  організацій та підприємств міста; 
- святковий концерт за участю творчих колективів міста та запрошених 
виконавців свята «Тобі Баранівко присвячую свої пісні» ; 
- виступ духового оркестру. 
3. Проведення відкритих змагань ДЮСШ з окремих видів спорту. 
4. Виставка  робіт майстрів народної творчості, вихованців Баранівської ШМ та 
будинку дитячої творчості «Баранівка – місто, що надихає». 

5. Виставка - презентація «Баранівка туристична». 

6. Виставка-продаж  підприємств громадського  харчування «Всі. Свої. 
Баранівський маркет.». 

7. Забезпечення заходу професійною сценою, світлом та звуком. 

8. Фінансування заходів в межах кошторисних призначень та за рахунок 
добровільних внесків: 

- оренда сцени (світло, звук); 
- проплата виступів запрошених артистів; 
- матеріали для виставок ; 
- оформлення сцени та придбання квітів; 
- виготовлення сувенірної продукції та запрошень. 
9. Забезпечення охорони громадського порядку, чергування карети швидкої 
допомоги. 
10. Дитячі атракціони, аніматори, аквагрим. 

 

 

 

 

 



ЗАХОДИ 

На відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

28.08.2021 року 

- забезпечити організації та проведення в м.Баранівка забігу  з легкої атлетики в 
пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» 

28.08.2021                                                             Відділ культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської  

міської ради; Баранівська ДЮСШ 
 

- забезпечити супровід  забігу з легкої атлетики каретою швидкої допомоги за 
маршрутом: пост ГАЇ – площа Волі; Органік Мілк – площа Волі; 

- забезпечити супровід пробігу автомобілями поліції за вищезгаданими 
маршрутами; 

- покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим землякам в зоні проведення 
бойових дій АТО-ООС. 
28.08.2021                                                                                             Міська рада;  

МБК ім. А.Пашкевича ; 
 установи та організації міста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи на відзначення Дня підприємця України  

04.09.2021 року 

- святковий концерт та відзначення кращих підприємців Баранівської  громади; 

04.09.2021                                                                        
Міська рада; 

МБК ім. А.Пашкевича 
 

- виставка готової продукції місцевих підприємців. 
04.09.2021                                                                               

 МБК ім. А.Пашкевича 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ПРОЄКТ 

                                 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
виконавчого комітету 

 
30.07.2021                                                                                            №  
 
Про надання дозволу на безоплатне 
зрізання дерева  жителям Баранівської громади 
  

        Розглянувши заяви жителів  Баранівської громади з проханням дати дозвіл 
на зняття аварійних та сухостійних дерев, які може спричинити руйнування їх 
будинків, парканів, господарчих споруд, ліній електромереж, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком  міської ради  
  
  В И Р І Ш И В: 

  

1. Надати дозвіл на безоплатне зрізання аварійного дерева жительці 
XXXXXXXXXX Романчук Вікторії Вікторівні, сім’я якої перебуває у 
скрутному матеріальному стані. 

2. Надати дозвіл на  безоплатне зрізання двох аварійних беріз жительці 
XXXXXXXXX Ковальчук Надії Федорівні, пенсіонерці, лежачій, яка 
проживає одиноко. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської 
ради Савчука В.А. 

 
  

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 
 
 Керуючий справами 

(секретар) виконавчого 
комітету                  Тетяна КРАВЧУК 

 

 


