БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1387

Про внесення змін до бюджету
Баранівської міської територіальної
громади на 2021 рік
(06511000000)
код бюджету
На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей
26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення
розпорядників коштів та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, Баранівська міська
рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 №65 із
змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 №161, від 05.03.2021
№174, від 29.04.2021 №252, від 18.06.2021 №327, від 09.07.2021 №411, від 11.08.2021
№529, від 14.09.2021 №717, від 08.10.2021 №900, від 08.11.2021 №1109, від 10.11.2021
№1111, від 23.11.2021 №1217 та від 07.12.2021 №1293, а саме:
1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 249863780, 221189861 та 28673919 замінити
відповідно цифрами 233060277, 220649480 та 12410797.
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 250547519,87, 202347710,37 та 48199809,50 замінити
відповідно цифрами 233744016,87, 200604035,37 та 33139981,50.
1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального фонду
бюджету міської територіальної громади у сумі 20045444,63 гривень, згідно з додатком
№ 2 до цього рішення, з них:
- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 22294044
гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 2248599,37
гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів
бюджету міської територіальної громади, у тому числі за рахунок залишку коштів
міського бюджету – 142326 гривень, залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам – 19773,37 гривень, залишку коштів субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій – 2086500 гривень».
1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним фондом
бюджету міської територіальної громади в сумі 20729184,50 гривень, з них:
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі
22626334,50 гривень, в тому числі: в сумі 22294044 гривень джерелом покриття якого
визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
в сумі 332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку бюджетних
коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за рахунок залишку коштів
міського бюджету від надходжень екологічного податку – 156598 гривень, залишку
надходження
коштів
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва – 175692,50 гривень;
- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1897150
гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього
рішення».
1.5. В пункті 6 цифри 18893361,50 замінити на 2624299,50.
2. Додатки № 1, 1.1, 2 – 4, 5 та 6 викласти в новій редакції.
3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Матеріали до розгляду на сесії Баранівської міської ради 17.12.2021
В зв’язку з рішенням сесії обласної ради від 16.12.2021 пропонується внести
наступні зміни до міського бюджету:
До розпису доходів загального фонду:
- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41040500 «Дотація з місцевого бюджету на
проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та
енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що
утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету» – 78200,00грн.;
- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» – 90000,00грн.
- зменшити доходи в частині ККД КДБ 10110100 «Податок на доходи фізичних осіб,
що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати» - 78200,00грн.
До розпису доходів спеціального фонду:
- зменшити доходи в частині ККД КДБ 33010100 «Кошти від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або
комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим» -16308122,00грн.
До розпису видатків загального фонду:
1. За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету:
- Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту збільшити на суму 30000,00грн., з них:
1) По КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» збільшити асигнування на
суму 30000,00грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» на придбання інвентарю для циркової студії «Надія»
БК
ім.Пашкевича.
- Відділ освіти збільшити на суму 15000,00грн., з них:
1) По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» збільшити асигнування на
суму 7000,00грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
на придбання ламінатора, праски, пилососа для Баранівського ЗДО «Лесина
казка»;
2) По КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» збільшити асигнування на суму 8000,00грн. по КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання кольорового
принтера для Баранівського ліцею №2.
До розпису видатків спеціального фонду:
1. За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету:
- Відділ освіти збільшити на суму 20000,00грн., з них:
1) По КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшити асигнування на суму
20000,00грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» на придбання сценічних костюмів для Баранівського БДТ;
- Баранівська міська рада збільшити на суму 25000,00грн., з них:

1) По КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити
асигнування на суму 25000,00грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» на придбання дитячого ігрового
майданчика для Першотравенського старостинського округу.
2. За рахунок зменшення дохідної частини:
- Баранівська міська рада зменшити на суму 16308122,00грн. по КПКВК 0117351
«Розроблення
комплексних
планів
просторового
розвитку
територій
територіальних громад» по КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм».

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1388

Про бюджет Баранівської міської
територіальної громади на 2022 рік
(06511000000) код бюджету
На підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
державний бюджет України на 2021 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,
Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА
1.Визначити на 2022 рік:
1) Доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 245868234 гривень, в тому
числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади 238361319
гривень, доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 7506915
гривень згідно з додатком №1 до цього рішення. Затвердити інші субвенції з місцевих
бюджетів бюджету Баранівської міської територіальної громади згідно з додатком № 1.1
до цього рішення.
2) Видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 244445371 гривень, в тому
числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади 217025737
гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади
27419634 гривень, згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3) Профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 21335582
гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього
рішення.
4) Дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі
19912719 гривень, з них:
- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 21335582
гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду);

- профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1422863
гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього
рішення.
5) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у сумі 1000 гривень, що становить
0,0004 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади
визначених цим рішенням.
6) Резервний фонд міського бюджету у сумі 10000 гривень, що становить 0,004 відсотка
видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим
рішенням.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської
територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
програмами, згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4.
4. Надати право виконавчому комітету Баранівської міської ради, у разі затвердження
міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах бюджету міської
територіальної громади, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків бюджету
міської територіальної громади, за погодженням з постійною комісією міської ради з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, з
наступним затвердженням наступною сесією міської ради.
5. Затвердити в складі видатків бюджету міської територіальної громади кошти на
реалізацію місцевих/регіональних програм на загальну суму 18488300 гривень згідно з
додатком №5.
6. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України,
захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального
фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Надати право відділу фінансів Баранівської міської ради у межах поточного
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних
коштів бюджету міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у
банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету
Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у
банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного
бюджетного періоду.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу
фінансів Баранівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Установити, що джерелами формування загального фонду бюджету міської
територіальної громади на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею
64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного
кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської
територіальної громади на 2022 рік:
- у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 4, 4-1, 6, 12 статті 69.1
Бюджетного кодексу України;
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71
Бюджетного кодексу України.
11. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності
цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних
повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне,
результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію
роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,
відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15
березня 2023 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження
таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом
енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних
коштів обґрунтованих лімітів споживання;
7) до закінчення першого кварталу 2022 року внести пропозиції щодо приведення мережі
та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування
галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання
вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ
чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату
(включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну
допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ
у кошторисах;
8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту
4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку
потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної

заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами;
9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі
кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;
10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних
закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими
заробітної плати в річному вимірі;
11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний
аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення)
тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними,
недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом
останніх бюджетних років не виділялися кошти з бюджету міської територіальної
громади;
12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо внесення змін
до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.
12. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм
здійснюється за порядками, які затверджуються міською радою.
13. Надати право виконавчому комітету Баранівської міської ради приймати рішення
щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке
надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до
іншого, за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу
України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
14. Надати право виконавчому комітету Баранівської міської ради приймати рішення у
межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику
бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету
за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та
субвенції, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу
інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням
з постійною комісією з питань бюджету та комунальної власності, економічного
розвитку, транспорту і зв’язку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу
України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
16. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Забезпечити публікацію рішення в 10 денний строк з дня його прийняття, відповідно
до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Пояснювальна записка
до оцінки доходів, видатків та фінансування бюджету
Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік
Доходи місцевого бюджету
Показники дохідної частини міського бюджету на 2022 рік розроблені на базі
чинних Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням змін і доповнень.
При прогнозуванні
враховано:

дохідної частини

бюджету міста на наступний рік

було

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних
надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік (з урахуванням надходжень по
Першотравенській селищній раді), очікувані надходження за 2021 рік.
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 - 2020 років та
11 місяців 2021 року, норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України
при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування
до відповідних бюджетів;
- зміни податкового та бюджетного законодавства;
- інші показники.
В цілому, показник доходів бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 149423,6 тис.
грн, у тому числі:
 загальний фонд – 141916,7 тис. грн.;
 спеціальний фонд –7506,9 тис. грн..
Показники надходжень до місцевого бюджету:

Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2022 рік, у порівнянні до плану
зі змінами на 2021 рік, збільшено на 18791,7 тис. грн або на 14,4% (до очікуваних на
45046, 9 тис. грн. , або на 46,3%), у тому числі по:
 загальному фонду – збільшується на 36107,1 тис. грн або на 34,1%
(до очікуваних на 50916,7 тис. грн або на 55,9%);
 спеціальному фонду – зменшується на 17315,4 тис. грн або на 69,8%
(до очікуваних на 3653,1 тис. грн або на 32,7%).
Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи
фізичних осіб, що становить 72,3 % від показника доходів загального фонду 2022 року.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на наступний рік
розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої
заробітної плати , розміру мінімальної заробітної плати на 2022 рік, а також бази та
ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Ріст надходжень 2022 року становить
майже 182,1 % до очікуваного показника 2021 року.
Основні чинники , які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб :
- Збільшення зарахування ПДФО на 4% за рахунок відповідного зменшення до
державного бюджету. Тобто у 2022 році до міського бюджету буде зараховуватися не
60% , а 64% податку на доходи фізичних осіб;
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
Значне зростання показника відбудеться за рахунок зростання мінімальної заробітної
плати з 01.12.2021 до 6500 грн. та з 01.10.2022 до 6700 грн., що в свою чергу призведе до
зростання фонду оплати праці .
- легалізація виплати заробітної плати.
Динаміка надходжень по ПДФО за 2020-2022 роки, тис.грн.

Враховані в бюджеті показники податку та збору на доходи фізичних осіб на
2022 рік, становлять:
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) – 97934,2 тис. грн., або
95,4 % від загальної суми ПДФО ;
- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових винагород
та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу , що сплачується податковими агентами (11010200) – 1300
тис. грн. ( 1,3 % );

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата (11010400) - 2700,0 тис. грн. (2,7 %);
податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування (11010500) – 650,0 тис. грн. (0,6%).
Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів на 2022 рік здійснено із врахуванням очікуваних надходжень (нарахувань) такої
рентної плати у поточному році, термінів сплати, а також аналізу динаміки надходжень у
попередніх періодах та без застосування індексації ставок, визначених в абсолютних
значеннях.
Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових
ресурсів є: деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; деревина,
заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів,
використання корисних властивостей лісів та інше.
Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду державного бюджету,
26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% - до доходів місцевих
бюджетів.
Показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до
місцевого бюджету на 2022 рік складають 4000,0 тис.грн., порівняно із очікуваним
показником 2021 року збільшується на 884,0тис. грн. або на 28,4 відсотка. Тобто, рентна
плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування (13010100) становить 1450,0 тис. грн., рентна
плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування ) – 2550,0 тис. грн.
Динаміка надходжень рентної плати за спец,використання лісових ресурсів до
бюджету міської ради,тис.грн.

Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного
та місцевого значення на 2022 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за
попередні роки, прогнозного індексу цін виробників у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів (крім застосування їх до рентної плати за користування надрами в
цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин), а також тенденції видобутку
(погашення) корисних копалин та діючих ставок.

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату) зараховується у розмірі 5%
до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих бюджетів у повному обсязі
зараховується рентна плата за видобування корисних копалин місцевого значення. В
2022 році очікуємо даних надходжень, відповідно, 12,0 тис. грн. та 75,0 тис. грн.,
порівняно із очікуваним показником за 2021 рік, збільшуються на 29,3 тис. грн або на
50,8 відсотків.
Показник надходжень акцизного податку на 2022 рік становить 4330,0 тис.
гривень.
Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що
передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до
бюджетів місцевого самоврядування в обсязі 1500,0 тис. грн, порівняно із очікуваним
показником на 2021 рік збільшуються на 75,0 тис. грн або на 5,3 відсотка.
Починаючи з 01.01.2017 року 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та
ввезеного на митну територію України пального зараховуються до загального фонду
бюджетів місцевого самоврядування.
Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну
територію України пального на 2022 рік, порівняно із очікуваними надходженнями 2021
року, збільшуються на 10,0 тис. грн або на 1,6 відсотка, та на 140,0 тис. грн або на 6,8
відсотка відповідно.
Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету міста, тис.грн.:

Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2022 рік проведено у
розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності, а також із врахуванням індексації
нормативно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
Динаміка надходжень податку на майно плата за землю до бюджету міської ради,тис.грн.

Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевого бюджету
на 2022 рік становить 9500,0 тис. грн., що більше очікуваного показника 2021 року на
1570,0 тис. грн. або на 19,8 відсотка.
З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та встановлено ставки
податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового
кодексу України.
Починаючи з 2021 року за земельні ділянки (крім земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
що
використовуються
для
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва), в тому числі за земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва, юридичні особи – платники єдиного податку
IV групи сплачують земельний податок на загальних підставах.
Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та
комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 1132,0 тис. гривень.
Прогнозна
сума
єдиного
податку
на
2022
рік
становить
18680,0 тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у
2021
році на 1880,0 тис. грн, або на 11,2 відсотка.
У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) віднесені
фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського
господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське
господарство», за умови виконання сукупності вимог, визначених податковим
законодавством.
З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX збільшено
граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі
оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи – з 300 тис. грн до 167 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)

року (далі – МЗП); ІІ групи – з 1,5 млн грн до 834 розмірів МЗП; ІІІ групи – з 5 млн грн
до 1167 розмірів МЗП.
На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має також вплив зростання
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників І групи),
мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс споживчих цін на
6,2% (для платників ІІІ групи) та застосування індексації до нормативно грошової оцінки
несільськогосподарських угідь (для платників IV групи).
Довідково: мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2022 року – 6500 грн,
прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року – 2481 гривень.
Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету міста, тис.грн.:

Крім вищенаведеного бюджет міста в 2022 році поповниться платою за надання
адміністративних послуг в сумі 1345,0 тис. грн., державним митом – 171,5 тис. грн.,
адміністративними штрафами – 61,0 тис. грн., іншими надходженнями – 25,7 тис. грн.
Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних
установ, кошти від продажу землі, кошти від відчуження майна, що перебуває в
комунальній власності, екологічний податок, грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що відповідно становлять
95,9%, 1,3%, 1,3%, 1,0% та 0,4% від показника доходів спеціального фонду місцевого
бюджету на 2022 рік.
Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік
становить 7198,9 тис. гривень.
Показник суми коштів від продажу землі на 2022 рік становить 100,0 тис.
грн.
Показник суми коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній
власності на 2022 рік становить 100,0 тис. грн.
Показник суми екологічного податку на 2022 рік становить 78,0 тис. гривень.

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності становить 30,0 тис. грн..
Отже, загальна сума надходжень по спеціальному фонду складає 7506,9 тис. грн. в т.
ч. бюджет розвитку – 200,0 тис. грн.

ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розрахунки обсягів видатків місцевого бюджету здійснено на основі положень
Податкового і Бюджетного кодексів України, Наказу Міністерства фінансів України від
23.06.2021 №365 та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей
сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України
на період до 2025 року Національної економічної стратегії на період до 2030 року,
Бюджетної декларації на 2022-2024 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів
України від 31.05.2021 №548, проєкту програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2022 рік, проєкту програми соціально-економічного розвитку
Баранівської міської територіальної громади та інших цільових програм, а також
реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
передбачено, що як і у 2021 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої
субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмети згідно з
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обсяг даної субвенції
визначено на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних
працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної
наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі
освітньої субвенції вдруге враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:
- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи при вивченні
окремих предметів;
- інклюзивних класів;
При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою було збереження
соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення фінансування
гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.
Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2022 рік визначено у сумі
244445,1 тис. грн. а саме:
- видатки загального фонду місцевого бюджету – 217025,4 тис. грн., у тому числі
субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету та бюджетів
територіальних громад – 96444,3 тис. грн. (освітня субвенція – 69712,5 тис. грн.,
субвенція на інклюзивну освіту – 221,7 тис.грн., базова дотація – 25229,8 тис. грн.,
додаткова дотація сягнула мінімуму за останні 5 років і складає всього 850,7 тис. грн.
інші – 429,6 тис. грн.);

- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 27419,6 тис. грн.
Динаміка надання додаткової дотації
на енергоносії освіти та медицини 2018-2022 роки млн.

Зростання обсягів базової дотації 2018-2022 роки, млн.

Проект бюджету розрахований з урахуванням встановлення мінімальної заробітної
плати в розмірі 6500,00 грн. з 01.01.2022 та 6700,00грн. з 01.10.2022 на місяць та
встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 2893,00
грн. з 01.01.2022 та 29820,00грн. з 01.10.2022

Видатки на оплату праці передбачено в сумі 183950,2 тис. грн., збільшення в
порівнянні з уточненими показниками 2021 року на 5,3 % (174758,9 тис. грн.).
Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 75,3 %.

За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі 220,0 тис.
грн. (надання спеціальної освіти мистецькими школами). В частині відділу благоустрою
видатки на оплату праці за рахунок спеціального фонду не передбачаються, оскільки
можлива реорганізація через створення комунального підприємства.
Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії передбачено включно
з медициною в сумі 16604,1 тис. грн., без медицини – 13986,8 тис. грн., що на 41,0 %
(4824,9 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу видатків у 2021 році (11779,2).
Питома вага видатків на енергоносії становить 6,8%.
Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в загальному
обсязі видатків загального фонду складає 82,8 % що на 7,8 % менше останнього
уточненого показника видатків (90,6%). Видатки на інші статті розраховані виходячи з
фінансових можливостей місцевого бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та
умови укладених договорів по оплаті послуг.
Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановано в сумі 20112,7 тис. грн.,
з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду) – 19912,7 тис. грн., які направляються на
придбання основних засобів, капітальний ремонт вуличного освітлення, доріг
комунальної власності та розроблення документації по просторовому розвитку.
Додаткова дотація з державного бюджету у сумі 790,7 тис.грн. спрямована на
розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги для КП «Баранівська ЦРЛ».
По Баранівській міській раді на 2022 рік пропонуються до затвердження призначення
загального фонду в сумі 24049,6 тис. грн., що на 29,7% (5501,6 тис. грн.) більше
останнього затвердженого річного плану (18548,0). На заробітну плату передбачено
видатки у сумі 21106,0 тис. грн., що складає 87,8% від загального обсягу видатків. На

оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено видатки в сумі 2064,9 тис. грн.,
що складає 8,6 % від загального обсягу видатків. Видатки, які передбачається проводити
за рахунок власних надходжень (плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ)
в сумі 100,0 тис. грн., планується спрямувати на інші першочергові видатки. Капітальні
видатки складають 1255,5тис.грн.
На організацію благоустрою населених пунктів громади передбачено 16368,5 тис. грн.
Видатки загального фонду на 2022 рік визначено в загальній сумі 13933,0 тис. грн.
(більше на 3348,1 тис. грн.. до затвердженого обсягу видатків), спеціального фонду –
2435,5 тис. грн. Видатки на енергоносії передбачено у сумі 2555,0 тис. грн. (загальний
фонд – 2000,0тис.грн., спеціальний - 555,0тис.грн.) при останньому уточненому обсязі
видатків 2021 року – 1504,5 тис. грн. По спеціальному фонду видатки становлять
2435,5тис.грн., з них 600,5тис.грн. придбання основних засобів та капітальний ремонт
вуличного освітлення.
Для покриття різниці в тарифах КП «Баранівка міськводоканал» передбачено
видатки в сумі 400,0 тис. грн.(відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на
житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)).
На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету за загальним фондом передбачено 1250,0 тис. грн. а
також 2000,0 0 тис. грн. за спеціальним фондом на проведення капітальних ремонтів
доріг комунальної власності.
На утримання КУ «Агенція місцевого органічного розвику–АМОР» Баранівської
міської рад» передбачено 300,0 тис. грн.
На природоохоронну діяльність передбачено 108,0 тис. грн.
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних
громад – 16000,0тис.грн. (спеціальний фонд).
За головним розпорядником «Відділ освіти Баранівської міської ради» видатки
складають 141176,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 136207,5 тис.грн., по
спеціальному – 4968,6 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету у 2022 році будуть
фінансуватися всі інші заклади освіти громади. Мережа галузі «Освіта» нараховує 28
бюджетних установ, з них:
- 14 дошкільних навчальних закладів;
- 11 загальноосвітніх шкіл;
- 1 позашкільний заклад освіти;
-1 централізована бухгалтерія і господарча група;

- 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників.
На утримання установ і закладів галузі виключно коштом місцевого бюджету
плануються видатки загального фонду в сумі 66330,1 тис. грн. У 2021 році на такі цілі
було направлено близько 59561,3 тис. грн.
На заробітну плату з нарахуваннями заплановано 122233,6 тис. грн., що становить 89,7 %
від загального обсягу видатків загального фонду по галузі. На енергоносії – 8282,7 тис.
грн., що складає 6,1 % в структурі видатків галузі. Видатки на харчування на 2022 рік
заплановані в сумі 7605,3 тис.грн. (загальний фонд – 2700,0 тис. грн., спеціальний –
4905,3тис.грн. в т. ч.:
1. Видатки на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах – 3182,9тис.грн.
(загальний фонд – 1500,0тис.грн., спеціальний фонд – 1682,9тис.грн.).
2. Видатки на харчування дітей в закладах загальної середньої освіти – 4422,4тис.грн.
(загальний фонд – 1200,0тис.грн., спеціальний фонд – 3222,4тис.грн.).
Видатки спеціального фонду установ освіти передбачені в сумі 4968,6 тис. грн. (власні
надходження бюджетних установ – 4911,9тис.грн., субвенція на інклюзивну освіту –
56,7тис.грн.).
Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2022 році
визначається на основі формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів, що
дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі
загальноосвітніх навчальних закладів і складає 69712,5 тис. грн., що в порівнянні з 2021
роком (74198,9) менше на 4486,4 тис. грн., або 6,0%. Субвенція з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету на 2022 рік дорівнює 221,7 тис. грн.
Ріст обсягу освітньої субвенції 2018-2022 роки, млн.грн.:

Видатки по дошкільній освіті становлять 31800,2тис.грн., в тому числі по загальному
фонду – 30115,5тис.грн., спеціальний фонд – 1684,7тис.грн. Видатки на оплату праці з

нарахуваннями становлять 25620,0тис.грн., що на 2088,8тис.грн. більше показника 2021
року. Питома вага зазначених видатків становить 85,1%. За спожиті енергоносії видатки
складають 2507,8тис.грн. або 8,3%.
На утримання ЗЗСО видатки становлять 27236,2тис.грн., що на 2036,1тис.грн. більше
показника 2021 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять
18300,0тис.грн., що на 239,3тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага зазначених
видатків становить 67,2%. За спожиті енергоносії видатки складають 5530,0тис.грн. або
20,3%.
По позашкільній освіті видатки становлять 2225,1тис.грн., що на 354,1тис.грн. більше
ніж у 2021 році. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1939,2тис.грн., що
на 211,9тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага зазначених видатків становить
87,1%. За спожиті енергоносії видатки складають 175,9тис.грн. або 7,9%.
По інших закладах освіти видатки становлять 5347,5тис.грн. або на 236,1тис.грн. більше
показника 2021 року. Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять
5141,2тис.грн., що на 267,5тис.грн. більше показника 2021 року. Питома вага зазначених
видатків становить 96,1%. За спожиті енергоносії видатки складають 49,0тис.грн. або
0,9%.
За отримувачами коштів міського бюджету які здійснюють діяльність у галузі
медицини обсяг видатків передбачено в сумі 3331,3 з них:
- 2617,3 тис. грн.. на оплату енергоносіїв;
- 714,0 тис. грн. на інші програми та заходи, у т.ч:


програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом - 15,0 тис. грн.;



централізовані заходи з лікування онкологічних хворих - 250,0 тис. грн..;



інші програми - 449,0 тис. грн.

Станом на дату формування бюджету суміжні (Довбиська та Дубрівська) громади
передбачили у власних бюджетах лише 60,0 тис. грн. (лише Дубрівська сільська ТГ,
Довбиська селищна ТГ взагалі не передбачала кошти на співфінансування) на відповідні
цілі. При цьому потреба у наданні таких субвенцій складає 722,9 та 305,2 тис. грн.
відповідно.
За головним розпорядником «Управління соціального захисту населення Баранівської
міської ради» затверджується загальний обсяг видатків в сумі 10611,1 тис. грн., що на
2443,9 тис. грн. більше затвердженого обсягу видатків 2021 року.
На утримання закладу соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
громадян, які не здатні до самообслуговування, на 2022 рік пропонуються до
затвердження видатки загального фонду в сумі 6846,3 тис. грн., що більше обсягу
видатків 2021 року на 2047,3 тис. грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями
заплановано в сумі 6761,7 тис. грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в
загальному обсязі видатків складає 98,8 %. Видатки на оплату комунальних послуг та

енергоносіїв заплановано в сумі 15,6 тис. грн. (уточнений обсяг 2021 року – 13,0 тис.
грн.). Питома вага енергоносіїв в загальних видатках складає 0,2%. Видатки спеціального
фонду затверджено в сумі 60,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень.
На утримання центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів в 2022 році пропонуються
до затвердження видатки в сумі 735,5 тис. грн. Видатки на заробітну плату з
нарахуваннями заплановано в сумі 651,9 тис. грн. Питома вага заробітної плати з
нарахуваннями в загальних видатках складає 88,6%. Видатки на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 42,8 тис. грн. або 5,8%.
На утримання Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді пропонуються до
затвердження видатки в сумі 561,6 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями
передбачено 556,1 тис. грн., що в порівнянні з 2021 роком більше на 4,2тис.грн. Питома
вага заробітної плати з нарахуваннями в загальних видатках складає 99,0%.
На забезпечення видатків по догляду громадян відповідних категорій на професійній та
непрофесійній основі передбачено кошти в сумі 1000,0тис.грн., що більше показника
2021 року на 434,2тис.грн.
На виплату одноразових допомог громадянам передбачено 172,0тис.грн. На пільговий
проїзд залізничним транспортом – 2,0тис.грн. та на пільгове медичне обслуговування
чорнобильців – 15,0тис.грн.
За головним розпорядником «Відділ культури, сімї, молоді та спорту Баранівської
міської ради» на 2022 рік передбачаються видатки у сумі 17719,4 тис. грн., у тому числі
власні надходження бюджетних установ – 292,0 тис. грн.
На утримання бібліотек по загальному фонду передбачаються видатки в розмірі 3053,7
тис. грн., по спеціальному фонду – 11,0тис.грн. Оплата праці з нарахуваннями становить
2755,0тис.грн., за спожиті енергоносії 252,7тис.грн.
На утримання клубів та будинків культури по загальному фонду передбачаються видатки
в розмірі 6446,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 30,0тис.грн. Оплата праці з
нарахуваннями становить 5578,1тис.грн., за спожиті енергоносії 817,6тис.грн.
На утримання Баранівської школи мистецтв по загальному фонду передбачаються
видатки в розмірі 4568,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 250,0тис.грн. Оплата праці з
нарахуваннями становить 4658,5тис.грн., за спожиті енергоносії 93,5тис.грн.
На утримання музею передбачаються видатки в розмірі 460,0тис. грн., по спеціальному
фонду – 1,0 тис.грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 443,5тис.грн., за спожиті
енергоносії 8,5тис.грн.
На утримання інших закладів культури по загальному фонду передбачаються видатки в
розмірі 1499,5 тис. грн. Оплата праці з нарахуваннями становить 1469,0тис.грн.
На проведення міських заходів протягом року передбачаються видатки в розмірі 70,0 тис.
грн.

З загального фонду бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями
передбачаються в сумі 15749,6 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному обсязі
видатків 88,9%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені по
загального фонду в сумі 1172,3 тис. грн. Питома вага цих видатків в загальному обсязі
видатків – 6,6 %.
Передбачено також видатки на утримання ДЮСШ, ФОКу та проведення спортивних
заходів. Обсяг видатків загального фонду на фізичну культуру і спорт запланований у
сумі 3335,2 тис. грн., що на 718,2 тис. грн. більше затвердженого з урахуванням змін
плану 2021 року. На заробітну плату з нарахуваннями заплановано кошти в сумі 2583,7
тис. грн., питома вага видатків на заробітну плату від загальної суми складає 77,5 %. На
оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано кошти в сумі 267,4 тис. грн., що
на 103,3 % більше в порівнянні з 2021 роком.
Видатки на спортивні заходи плануються в сумі 450,0 тис. грн.
Для утримання Служби у справах дітей Баранівської міської ради передбачено
призначення загального фонду в сумі 1058,9 тис. грн., у т.ч. заробітна плата з
нарахуваннями – 996,7 тис. грн., витрати за спожиті енергоносії – 16,2тис.грн.
За головним розпорядником «Відділ містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради» передбачено видатки
на:


керівництво і управління в сумі 2320,7 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з
нарахуваннями - 2265,7 тис. грн., за спожиті енергоносії – 38,9тис.грн.;



здійснення заходів із землеустрою - 200,0 тис. грн. (загальний фонд – 100,0тис.грн.,
спеціальний фонд – 100,0тис.грн.);



розроблення схем планування та забудови територій - 50,0 тис. грн. (спеціальний
фонд);



підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на
них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких 50,0 тис. грн.(спеціальний фонд).

За головним розпорядником Відділ фінансів Баранівської міської ради по загальному
фонду передбачено видатки на:


керівництво і управління в сумі 2216,7 тис. грн. у в т.ч. оплата праці з
нарахуваннями – 2078,2 тис. грн., за спожиті енергоносії – 42,0тис.грн.;



обслуговування боргу – 21,6 тис. грн.;



резервний фонд - 10,0 тис. грн.;



інші субвенції (обласному бюджету на забезпечення виконання регіонального
замовлення підвищення кваліфікації педагогічних працівників) – 129,4 тис. грн.

Наявна загальна тенденція до зростання видатків в першу чергу через збільшення обсягу
видатків на оплату праці та стрімким зростанням цін на енергоносії.
Видатки розпорядників коштів по загальному фонду за 2021-2022 роки, млн.грн.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання зовнішнього
кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною фінансовою корпорацією»
(НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою якого є фінансування впровадження
заходів проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по
вул.Соборна, 26 - заходи з енергозбереження. Відсоткова ставка за користування
кредитними коштами становить 2% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків по
кредиту здійснюється щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада,
починаючи з 15 листопада 2018 року. Для погашення основної суми боргу у 2022 році
передбачається 1422,9 тис. грн. Остаточний строк погашення основної суми боргу по
запозиченню – серпень 2022 року.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
_25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1389_________

Про внесення змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради на 2021р.
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись частиною 1 статті 59
зазначеного Закону, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради на 2021р. (додаток 1).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік покласти
на директора комунального некомерційного підприємства «Баранівська центральна
районна лікарня» Баранівської міської ради Шатровського І. В.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Пояснювальна записка
про зміни до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради
Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради вносить зміни до фінансового плану на 2021 рік, а саме в ІV
квартал 2021 року відповідно до підписаного договору з Національною службою
здоров’я України та планами використання бюджетних коштів на 2021 рік:
Дохідна частина фінансового плану в ІV кварталі 2021 року становить 18803,9
тис. грн. та складається з:
Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» становить 16992,2
тис грн., в. т. ч.:
 кошти НСЗУ-16545,1 тис. грн.:
- пакет 3 «хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 949,6 тис.
грн.,
- пакет 4 «стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних
операцій» - 4881,1 тис. грн.,
- пакет 9 «амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована)
медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та
стоматологічну допомогу» - 2500,8 тис. грн.,
- пакет 23 «стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 78,8 тис.
грн.,
- пакет 34 «стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах» - 44,2 тис.
грн.,
- пакет 35 «ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 157,7 тис. грн.,
- пакет 31 «стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-Cov-2» - 7932,9 тис. грн..
 кошти від надання платних послуг – 447,1 тис. грн. (аналіз надходження коштів за
жовтень-листопад 2021 року).
Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 908,9 тис. грн.
(кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до помісячного плану
використання бюджетних коштів на 2021 рік зі змінами);
Рядок 1040 «Інші доходи» - 902,8 тис. грн. (аналіз надходження коштів за жовтеньлистопад 2021 року), в т. ч.:
 від здачі в оренду приміщень – 73,2 тис. грн.,
 реалізація необоротних активів (склобій, металобрухт) – 5,0 тис. грн.,
 добровільні (благодійні) внески – 60,0 тис. грн.,
 добровільні (благодійні) внески в натуральній формі – 764,6 тис. грн.
Витратна частина фінансового плану на ІV квартал 2021 року становить 18803,9
тис. грн. та складається з наступних витрат:
рядок 1050 «Заробітна плата» - 10020,1 тис. грн. (кошти НСЗУ) ;
рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 2053,0 тис. грн. (кошти НСЗУ);
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 450,0 тис. грн. (кошти
НСЗУ – 390,3 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 59,7 тис. грн.);

рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 3766,4 тис. грн. (кошти
НСЗУ – 3306,4 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 460,0 тис. грн.);
рядок 1090 «Продукти харчування» - 183,3 тис. грн. (кошти НСЗУ – 180,8 тис. грн.,
кошти інших доходів підприємства – 2,5 тис. грн.);
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 360,0 тис. грн. (кошти НСЗУ);
рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 22,5 тис. грн. (кошти НСЗУ);
рядок 1120 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1489,7 тис. грн. (кошти
місцевого бюджету – 908,9 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 447,1 тис. грн.,
кошти інших доходів підприємства – 133,7 тис. грн.);
рядок 1140 «Соціальне забезпечення» (пільгові рецепти, виплата пенсій) – 170,0 тис.
грн. (кошти НСЗУ – 170,0 тис. грн., );
рядок 1150 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів) – 108,9 тис. грн. (кошти
інших доходів підприємства);
рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - 180,0 тис. грн. (кошти НСЗУ – 42,0 тис.
грн., кошти інших доходів підприємства – 138,0 тис. грн.).
Фінансовий план на 2021 рік зі змінами додається.

Директор КНП «Баранівська ЦРЛ»

Ігор ШАТРОВСЬКИЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
25 сесії 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1390

Про затвердження Програми
соціально-економічного розвитку
Баранівської міської територіальної
громади на 2022 рік
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України»,
заслухавши та обговоривши проєкт програми
соціально-економічного розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2022
рік, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2022 рік (далі Програма), що додається.
2. Довести до підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності
і підпорядкування основні завдання Програми.
3. Щопівроку аналізувати хід виконання основних показників Програми та при
необхідності вносити пропозиції щодо їх коригування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення сесії 8 скликання
від 23.12.2021р. №1390

Програма
соціально-економічного розвитку
Баранівської міської територіальної громади
на 2022 рік

Паспорт
Програми соціально-економічного розвитку
Баранівської міської ОТГ на 2022 рік
Назва програми
Мета програми

Очікувані
результати
виконання
програми
Структура
програми

Ініціатор
розроблення
програми
Розробник
програми
Відповідальні
виконавці
програми
Термін реалізації
програми
Обсяги
фінансування
програми, тис.
грн.
Контроль за
виконанням
програми

Програма соціально-економічного розвитку Баранівської
міської територіальної громади на 2022 рік
Узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та
суб’єктів господарювання різних форм власності по
створенню сприятливих умов для забезпечення соціальноекономічного розвитку громади.
Розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя
населення за рахунок створення передумов для стійкого
соціально-економічного розвитку громади
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5. Управління об’єктами комунальної власності
6. Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрою громади
7. Органи місцевого самоврядування
8. Соціальний захист населення
9. Надання адміністративних послуг
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Програм
Виконавчий комітет Баранівської міської ради
Відділ бухгалтерського обліку Баранівської міської ради
Виконавчі органи міської ради, територіальні підрозділи
центральних органів виконавчої влади, заклади, установи,
фонди, суб’єкти господарювання міста
2022 рік
Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з
міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти
інших джерел не заборонених чинним законодавством
Покладається на голів постійних депутатських комісій міської
ради, заступників міського голови, начальників відділів.

Вступ
Програма соціально-економічного розвитку Баранівської ТГ на 2022 рік (далі Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, конкретні завдання щодо
підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового
потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих програм.
Співпраця органів місцевого самоврядування на виконання зазначених умов
передбачає досягнення визначеної у Програмі мети, отримання підтримки громади.
Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про
стимулювання розвитку регіонів» та Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №695 від 05.08.2020
року.
Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та
суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню сприятливих умов для
забезпечення соціально-економічного розвитку громади, зростання добробуту і
підвищення якості життя населення Баранівської об’єднаної територіальної громади за
рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її
конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та
показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи
економічного і соціального розвитку Баранівської міської ради на 2022 рік.
Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих суб’єктів
громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та враховують існуючі
тенденції соціально-економічного розвитку громади та поточну економічну ситуацію в
країні.
Термін реалізації Програми соціально-економічного розвитку Баранівської ОТГ
– 2022 рік.
Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити
стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету міста та
дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного
життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.
На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій соціальноекономічного розвитку в 20201році, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі
визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи економічної та соціальної
політики влади на 2022 рік, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності
економіки територіальної громади на основі інноваційно-інвестиційної складової,
забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення, а також
критерії ефективності її реалізації.
Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі
вирішити ключові проблеми громади, Програма передбачає концентрацію ресурсів на
реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних для об’єднаної
територіальної громади, а також виконання заходів, спрямованих на підвищення якості
освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту громадян, реформування
житлово-комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та
застосування інноваційних механізмів управління.

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
об’єднаної територіальної громади на 2022 рік, заходи та завдання для розвитку галузі
(сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам
регіональних цільових програм.
Фінансування заходів Програми у 2022 році здійснюватиметься за рахунок різних
джерел фінансування: бюджетних коштів, власних коштів господарюючих суб’єктів,
грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг
бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Програми затверджуються Баранівською міською радою за поданням депутатів,
постійних комісій міської ради, членів виконкому та мешканців міста. Звітування про
виконання Програми двічі на рік – за шість місяців та підсумками року.

І.Аналітична частина
Коротка характеристика громади
Баранівська об’єднана територіальна громада утворена у грудні 2016 року
відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
шляхом об'єднання 13 міської/селищної/ сільських рад Баранівського району. Згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №711-р «Про визначення
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад
Житомирської області», підпункту 4 п.2 Прикінцевих положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних
центрів територіальних громад». Процес утворення Баранівської міської територіальної
громади завершено проведенням перших місцевих виборів у жовтні 2020 року. До складу
Баранівської міської ТГ увійшли 35 населених пунктів, доєднавши до громади смтю
Першотравенськ.
ТГ займає площу 602,001 км2 з населенням 26 тис. мешканців, у тому числі у м.
Баранівка – 12 тис. осіб.
Баранівська громада розташована у південно-західній частині Житомирської області
на обох берегах р. Случ, за 78 км від обласного центру м. Житомира та за 220 км від
столиці України м. Києва. Відстань до найближчої станції Радулин – 26 км. Район
відноситься до Полісся. Межує:
- на півночі - з Новоград-Волинським районом;
- на сході – з Довбиською громадою;
- на заході –з Дубрівською громадою;
- на півдні – з Хмельницькою областю та Романівським районом.
Баранівську громаду перетинає одноколійна електрифікована залізнична лінія
Новоград-Волинський - Шепетівка Південно-Західної залізниці. Власні зовнішні
перевезення громади здійснюються по мережі територіальних автодоріг, до яких
відносяться - Т-06-12 /Новоград-Волинський – Полонне – Старокостянтинів/ та Т-06-01
/Баранівка – Висока Піч/.
Адміністративний центр громади – місто Баранівка.
17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про
утворення та ліквідацію районів». Після внесення змін до адміністративнотериторіального устрою в Україні Баранівська міська ТГ ввійшла до складу
новоствореного Новоград-Волинського району (Склад району - 2 міські громади, 3
селищні громади, 7 сільських громад). Баранівська громада зайняла друге місце за
кількістю населення після Новоград-Волинської міської ТГ, та друге місце за площею
після Ємільчинської селищної ТГ.
Порівняння Баранівської міської ТГ, району та області
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Рис.1.
Мапа Баранівської міської ТГ

Виробнича інфраструктура
На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, харчова,
будівельних матеріалів, сільське господарство.
Найбільшими промисловими підприємствами ТГ є: ДП «Баранівське
лісомисливське господарство», ТОВ «Органік мілк», ТОВ «Органічний м'ясний
продукт», ТОВ «Баранівський молокозавод», ТОВ «Декор Кераміка», ТОВ «Декор
Україна», ТОВ «Полянківська кераміка», ПАТ «Екоугольгруп», ТОВ «Альянс
Техфарфор», Меблева фабрика “Гермес”, ДП «Шпат». Виробнича спеціалізація:
лісопереробна, виробництво органічної харчової продукції, меблів, продукції з фарфору
та скла.
Розпочали свою роботу нові органічні виробники: ФГ “Органічна курочка”, ТОВ
“Органік Берріз”, ТОВ “Альфабет Агро”- виробництво органічних яєць, малини, часнику,
картоплі, суниці, смородини.
У промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі: - лісопереробна 40%; - обробна – 30%; - м'ясо-молочна - 25%; - інші – 5%
Водночас, на місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 15%
працездатного населення (усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як фактор

географічної близькості обласного центру – Житомира (75 км) та м. НовоградВолинського (40 км), так і сезонна зайнятість на сільськогосподарських роботах і
неформальна зайнятість. Крім того, частина працездатного населення виїздить у пошуках
роботи за межі країни.
Частка осіб старшого працездатного і пенсійного віку у громаді динамічно зростає.
Тому для Баранівської міської ТГ актуальними є ті ж демографічні проблеми, що і на
національному рівні: передусім - старіння населення. Ще майже 1000 осіб зареєстровані
як фізичні особи-підприємці.
Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват банк»,
«Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Добробут».
Земельні ресурси громади, га
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Землі лісового фонду
Землі під забудовами
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Основними сільськогосподарськими підприємствами, зареєстрованими на території
громади, є ТОВ «Галекс Агро», ТОВ «Агровест Груп», ТОВ «БСП 1», ТОВ «БТТ
АГРО», СТОВ «МиРославель Агро», ТОВ «Марківка Агро -ВТ», ТОВ «Баранівка
Агро», ФОП Обухівський Р. В., Ф/г «Сахнюкове», ТОВ «Агрополісся-12», ТОВ
«Форестполісся».

Транспортна інфраструктура
Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального
користування державного та місцевого значення. Основний транспортний вузол-зв'язок
розташований у в місті Баранівка, де перетинаються автомобільні шляхи. За діючою
маршрутною мережею пасажирського автомобільного транспорту здійснюється
перевезення на приміській маршрутній мережі та на внутрішньо обласній маршрутній
мережі.
Дорожня інфраструктура громади знаходиться в незадовільному стані, цьому
передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через недостатнє фінансування
порушувалися нормативні міжремонтні строки, не було можливості здійснити технічне
переоснащення дорожньої галузі, широко запровадити нові технології, машини,
механізми, матеріали і конструкції.
Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального
користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми власності.
Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального ремонту та
реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з недостатнім
фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай занедбаному стані.

Містобудівні документи
На території громади наявна актуальна містобудівна документація:
«Генеральний план м. Баранівка Житомирської області» затверджений рішенням 16
сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 22.12.2017р. №778.
«Схема планування території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади
Житомирської області» затверджена рішенням 30 сесії 7 скликання Баранівської міської
ради від 10.05.2019 №1802 (без території Першотравенської селищної ради).
В
2022
році
планується
розроблення
«Комплексний
план
просторового розвитку території Баранівської міської територіальної громади НовоградВолинськогорайону Житомирської області».

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ГРОМАДИ У 2022 РОЦІ
У 2022 році основні зусилля органів влади спрямовуватимуться на досягнення
позитивних тенденцій економічного розвитку громади, застосування ефективної
раціональної політики використання бюджетних коштів, реалізацію державної політики,
спрямованої на реанімування економіки, підвищення соціальних стандартів і покращення
добробуту мешканців громади.
Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста, недопущення
погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу систем забезпечення
життєдіяльності громади.
Основна мета:

Забезпечення захисту прав та добробуту громадян, зменшення негативних наслідків в
економіці шляхом ефективного використання усіх інструментів та чинників її
відновлення і модернізації, реалізація в громаді власного потенціалу розвитку.
Пріоритети економічного розвитку громади:
 збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення
конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток,
освоєння нових видів продукції та послуг;
 сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та залучення
стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади;
 участь у проектах міжнародної технічної допомоги;
 розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;
 ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної
власності;
 якісне утримання території та об’єктів благоустрою;
 підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів
у всіх сферах господарювання;
 розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи.
У сфері соціальної та гуманітарної політики:
 забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств населення;
 послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності
безробітних;
 легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості;
 зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері;
 підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;
 забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти;
 якісне медичне обслуговування населення;
 залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального потенціалу
мешканців міста.
Основні завдання Програми полягають у:
 забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання
рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження
нових енергозберігаючих технологій;
 стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме
забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та приватного секторів в
енергоресурсах;
 створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій;
 сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів,
спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;

 забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва,
підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади;
 забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування діяльності установ
бюджетної сфери, виплати заробітної плати і соціальних виплат, економія коштів та
енергетичних ресурсів.

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2022 РІК
Бюджетна політика 2022 року буде спрямована на вирішення вкрай нагальних та
проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного використання коштів
міського бюджету.

Доходи місцевого бюджету
Показники дохідної частини міського бюджету на 2022 рік розроблені на базі чинних
Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням змін і доповнень.
При прогнозуванні
враховано:

дохідної частини

бюджету міста на наступний рік

було

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних
надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік (з урахуванням надходжень по
Першотравенській селищній раді), очікувані надходження за 2021 рік.
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 - 2020 років та
11 місяців 2021 року, норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України
при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування
до відповідних бюджетів;
- зміни податкового та бюджетного законодавства;
- інші показники.
В цілому, показник доходів бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 149423,6 тис.
грн, у тому числі:
 загальний фонд – 141916,7 тис. грн.;
 спеціальний фонд –7506,9 тис. грн..
Показники надходжень до місцевого бюджету:

Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2022 рік, у порівнянні до плану
зі змінами на 2021 рік, збільшено на 18791,7 тис. грн або на 14,4% (до очікуваних на
45046, 9 тис. грн. , або на 46,3%), у тому числі по:
 загальному фонду – збільшується на 36107,1 тис. грн або на 34,1%
(до очікуваних на 50916,7 тис. грн або на 55,9%);
 спеціальному фонду – зменшується на 17315,4 тис. грн або на 69,8%
(до очікуваних на 3653,1 тис. грн або на 32,7%).
Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи
фізичних осіб, що становить 72,3 % від показника доходів загального фонду 2022 року.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на наступний рік
розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої
заробітної плати , розміру мінімальної заробітної плати на 2022 рік, а також бази та
ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Ріст надходжень 2022 року становить
майже 182,1 % до очікуваного показника 2021 року.
Основні чинники , які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб :
- Збільшення зарахування ПДФО на 4% за рахунок відповідного зменшення до
державного бюджету. Тобто у 2022 році до міського бюджету буде зараховуватися не
60% , а 64% податку на доходи фізичних осіб;
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
Значне зростання показника відбудеться за рахунок зростання мінімальної заробітної
плати з 01.12.2021 до 6500 грн. та з 01.10.2022 до 6700 грн., що в свою чергу призведе до
зростання фонду оплати праці .
- легалізація виплати заробітної плати.
Динаміка надходжень по ПДФО за 2020-2022 роки, тис.грн.

Враховані в бюджеті показники податку та збору на доходи фізичних осіб на
2022 рік, становлять:
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) – 97934,2 тис. грн., або
95,4 % від загальної суми ПДФО ;
- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових винагород
та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу , що сплачується податковими агентами (11010200) – 1300
тис. грн. ( 1,3 % );
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата (11010400) - 2700,0 тис. грн. (2,7 %);
податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування (11010500) – 650,0 тис. грн. (0,6%).
Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів на 2022 рік здійснено із врахуванням очікуваних надходжень (нарахувань) такої
рентної плати у поточному році, термінів сплати, а також аналізу динаміки надходжень у
попередніх періодах та без застосування індексації ставок, визначених в абсолютних
значеннях.
Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових
ресурсів є: деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; деревина,
заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів,
використання корисних властивостей лісів та інше.
Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів зараховується у пропорціях: 37% - до загального фонду державного бюджету,
26% - до спеціального фонду державного бюджету та 37% - до доходів місцевих
бюджетів.
Показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до
місцевого бюджету на 2022 рік складають 4000,0 тис.грн., порівняно із очікуваним
показником 2021 року збільшується на 884,0тис. грн. або на 28,4 відсотка. Тобто, рентна
плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування (13010100) становить 1450,0 тис. грн., рентна
плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування ) – 2550,0 тис. грн.

Динаміка надходжень рентної плати за спец,використання лісових ресурсів до
бюджету міської ради,тис.грн.

Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного
та місцевого значення на 2022 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за
попередні роки, прогнозного індексу цін виробників у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів (крім застосування їх до рентної плати за користування надрами в
цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин), а також тенденції видобутку
(погашення) корисних копалин та діючих ставок.
Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату) зараховується у розмірі 5%
до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих бюджетів у повному обсязі
зараховується рентна плата за видобування корисних копалин місцевого значення. В
2022 році очікуємо даних надходжень, відповідно, 12,0 тис. грн. та 75,0 тис. грн.,
порівняно із очікуваним показником за 2021 рік, збільшуються на 29,3 тис. грн або на
50,8 відсотків.
Показник надходжень акцизного податку на 2022 рік становить 4330,0 тис.
гривень.
Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що
передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до
бюджетів місцевого самоврядування в обсязі 1500,0 тис. грн, порівняно із очікуваним
показником на 2021 рік збільшуються на 75,0 тис. грн або на 5,3 відсотка.
Починаючи з 01.01.2017 року 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та
ввезеного на митну територію України пального зараховуються до загального фонду
бюджетів місцевого самоврядування.
Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну
територію України пального на 2022 рік, порівняно із очікуваними надходженнями 2021
року, збільшуються на 10,0 тис. грн або на 1,6 відсотка, та на 140,0 тис. грн або на 6,8
відсотка відповідно.
Динаміка надходжень акцизного податку до бюджету міста, тис.грн.:

Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2022 рік проведено у
розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності, а також із врахуванням індексації
нормативно грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
Динаміка надходжень податку на майно плата за землю до бюджету міської ради,тис.грн.

Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевого бюджету
на 2022 рік становить 9500,0 тис. грн., що більше очікуваного показника 2021 року на
1570,0 тис. грн. або на 19,8 відсотка.
З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та встановлено ставки
податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового
кодексу України.
Починаючи з 2021 року за земельні ділянки (крім земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення,
що
використовуються
для
ведення
сільськогосподарського товаровиробництва), в тому числі за земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва, юридичні особи – платники єдиного податку
IV групи сплачують земельний податок на загальних підставах.

Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та
комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб і становить 1132,0 тис. гривень.
Прогнозна
сума
єдиного
податку
на
2022
рік
становить
18680,0 тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у
2021
році на 1880,0 тис. грн, або на 11,2 відсотка.
На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має також вплив зростання
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників І групи),
мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс споживчих цін на
6,2% (для платників ІІІ групи) та застосування індексації до нормативно грошової оцінки
несільськогосподарських угідь (для платників IV групи).
Довідково: мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2022 року – 6500 грн,
прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року – 2481 гривень.
Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету міста, тис.грн.:

Крім вищенаведеного бюджет міста в 2022 році поповниться платою за надання
адміністративних послуг в сумі 1345,0 тис. грн., державним митом – 171,5 тис. грн.,
адміністративними штрафами – 61,0 тис. грн., іншими надходженнями – 25,7 тис. грн.
Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних
установ, кошти від продажу землі, кошти від відчуження майна, що перебуває в
комунальній власності, екологічний податок, грошові стягнення за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що відповідно становлять
95,9%, 1,3%, 1,3%, 1,0% та 0,4% від показника доходів спеціального фонду місцевого
бюджету на 2022 рік.
Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2022 рік
становить 7198,9 тис. гривень.

Показник суми коштів від продажу землі на 2022 рік становить 100,0 тис.
грн.
Показник суми коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній
власності на 2022 рік становить 100,0 тис. грн.
Показник суми екологічного податку на 2022 рік становить 78,0 тис. гривень.
грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності становить 30,0 тис. грн..
Отже, загальна сума надходжень по спеціальному фонду складає 7506,9 тис. грн. в т.
ч. бюджет розвитку – 200,0 тис. грн.
ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розрахунки обсягів видатків місцевого бюджету здійснено на основі положень
Податкового і Бюджетного кодексів України, Наказу Міністерства фінансів України від
23.06.2021 №365 та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей
сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України
на період до 2025 року Національної економічної стратегії на період до 2030 року,
Бюджетної декларації на 2022-2024 року, схваленої постановою Кабінету Міністрів
України від 31.05.2021 №548, проєкту програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2022 рік, проєкту програми соціально-економічного розвитку
Баранівської міської територіальної громади та інших цільових програм, а також
реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
передбачено, що як і у 2021 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої
субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають предмети згідно з
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обсяг даної субвенції
визначено на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних
працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної
наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі
освітньої субвенції вдруге враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:
- загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку із поділом класів на групи при вивченні
окремих предметів;
- інклюзивних класів;
При плануванні видаткової частини міського бюджету основною метою було збереження
соціальної спрямованості місцевого бюджету для забезпечення фінансування
гарантованих державою конституційних та законодавчих норм.

Обсяг видатків проекту бюджету Баранівської міської ради на 2022 рік визначено у сумі
244445,1 тис. грн. а саме:
- видатки загального фонду місцевого бюджету – 217025,4 тис. грн., у тому числі
субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, районного бюджету та бюджетів
територіальних громад – 96444,3 тис. грн. (освітня субвенція – 69712,5 тис. грн.,
субвенція на інклюзивну освіту – 221,7 тис.грн., базова дотація – 25229,8 тис. грн.,
додаткова дотація сягнула мінімуму за останні 5 років і складає всього 850,7 тис. грн.
інші – 429,6 тис. грн.);
- видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 27419,6 тис. грн.
Видатки на оплату праці передбачено в сумі 183950,2 тис. грн., збільшення в
порівнянні з уточненими показниками 2021 року на 5,3 % (174758,9 тис. грн.).
Питома вага даних видатків в загальних витратах складає 75,3 %.

За рахунок спеціального фонду видатки на оплату праці передбачено в сумі 220,0 тис.
грн. (надання спеціальної освіти мистецькими школами). В частині відділу благоустрою
видатки на оплату праці за рахунок спеціального фонду не передбачаються, оскільки
можлива реорганізація через створення комунального підприємства.
Видатки загального фонду на комунальні послуги та енергоносії передбачено включно
з медициною в сумі 16604,1 тис. грн., без медицини – 13986,8 тис. грн., що на 41,0 %
(4824,9 тис. грн.) більше останнього уточненого обсягу видатків у 2021 році (11779,2).
Питома вага видатків на енергоносії становить 6,8%.
Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносіїв в загальному
обсязі видатків загального фонду складає 82,8 % що на 7,8 % менше останнього
уточненого показника видатків (90,6%). Видатки на інші статті розраховані виходячи з
фінансових можливостей місцевого бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей та
умови укладених договорів по оплаті послуг.

Капітальні видатки спеціального фонду бюджету заплановано в сумі 20112,7 тис. грн.,
з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду) – 19912,7 тис. грн., які направляються на
придбання основних засобів, капітальний ремонт вуличного освітлення, доріг
комунальної власності та розроблення документації по просторовому розвитку.
Додаткова дотація з державного бюджету у сумі 790,7 тис.грн. спрямована на
розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги для КП «Баранівська ЦРЛ».
Фінансування програм міської ради в 2022 році:
- Програма підтримки КНП «Баранівська ЦРЛ» - 2123,9
- Програма підтримки КНП «Баранівський центр ПМСД» - 1207,4
- КП «Трудовий архів» - 481,4
- КУ «АМОР» - 300,0
- КП «Баранівка міськводоканал» - 400,0
- Програма соціального захисту населення – 1180,0 (компенсація по догляду за
фізособами – 1000,0тис.грн., пільговий проїзд залізничним транспортом –
2,0тис.грн., одноразові допомоги – 178,0тис.грн.)
- Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки – 15,0
- Програма охорони навколишнього природного середовища Баранівської міської
ради на 2020-2022 роки – 108,0
- Програма розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки містобудівної
документації на території Баранівської міської територіальної громади на 20222024 роки – 16300,0
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання зовнішнього
кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною фінансовою корпорацією»
(НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою якого є фінансування впровадження
заходів проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м.Баранівка по
вул.Соборна, 26 - заходи з енергозбереження. Відсоткова ставка за користування
кредитними коштами становить 2% річних. Погашення кредиту та сплата відсотків по
кредиту здійснюється щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня та 15 листопада,
починаючи з 15 листопада 2018 року. Для погашення основної суми боргу у 2022 році
передбачається 1422,9 тис. грн. Остаточний строк погашення основної суми боргу по
запозиченню – серпень 2022 року.
ІV. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих
умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, консолідація
зусиль структурних підрозділів міської ради та бізнесу для вирішення актуальних
питань цього сектору економіки, скорочення державного регулювання та
адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-

консультаційна допомога суб’єктам
молодіжних підприємницьких ініціатив.

господарської

діяльності,

підтримка

Інвестиційна діяльність.
На території громади продовжує проводитися політика в напрямку залучення
нових інвестиційних проектів та підтримки вже діючих.
Головна мета: створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток
інвестиційної діяльності громади для забезпечення сталого економічного зростання та
покращення добробуту територіальної громади, розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури, відновлення промислового потенціалу, поширення
інформації про інвестиційні можливості громади серед міжнародних інвестиційних
фондів та компаній для зростання соціально - економічного розвитку громади.
Проблемні питання розвитку:
 недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної діяльності;
 складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для
здійснення господарської діяльності;
 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить до високих
податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо - і довгострокового
планування;
 складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для
реалізації яких надається державна підтримка.
 обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації
нових інвестиційних проектів.
 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.
Основні напрями діяльності:
 підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок функціонування
стабільного економічного середовища;
 інвентаризація старих промислових зон на території громади, з метою пошуку
незадіяних місць для здійснення діяльності;
 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у пріоритетних
сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо;
 формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок
коштів державного бюджету та обласного бюджету;
 налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та прийняття участі
у міжнародних проектах;
 розробка і захист проектів розвитку інфраструктури громади через Державний
фонд регіонального розвитку;
 співфінансування програм та проектів;
 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях в Україні та
за кордоном;
 розробка та виготовлення сувенірної продукції, що презентує громада.
Очікувані результати:
- збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих вітчизняних
та іноземних інвестицій в економіку громади;
- створення нових робочих місць на території громади;
- покращення інвестиційного рейтингу громади.

V. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Управління комунальним майном міста здійснюється у наступних напрямках:
оренда майна, передача об'єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове
користування юридичним та фізичним особам; приватизація майна; облік фінансових
результатів діяльності та розподіл коштів, отриманих від оренди та приватизації майна.
Одним з основних завдань міської влади є ефективне та раціональне використання
наявних об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста в інтересах збільшення
надходжень до міського бюджету.
Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання об’єктів
комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади.
Основні завдання:
підвищення ефективності управління об’єктами комунальної форми власності та
збільшення надходжень до міського бюджету;
збереження і ефективне використання комунального майна, збільшення
надходжень до міського бюджету від його використання.
Заходи з реалізації:
- проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану утримання,
використання та збереження комунального майна громади;
- пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди, здійснення
контролю за станом їх використання, вжиття дієвих заходів щодо погашення
заборгованості з орендної плати.
- при прийманні-передачі комунального майна здійснення його закріплення за
комунальними підприємствами, установами, закладами на правах господарського
відання чи оперативного управління шляхом підписання актів приймання-передачі;
- продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації об’єктів права
комунальної власності та заходів по реєстрації прав власності на комунальне
майно;
- виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності;
- удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди майна
комунальної власності;
- вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з орендних платежів
та погашення заборгованості минулих років,
КУ «Агенція місцевого розвитку»
1. Головна мета: розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку територіальної
громади (далі ТГ), надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів
розвитку ТГ позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також
налагодження партнерських відносин з містами побратимами та донорськими
організаціями.
2. Проблемні питання: недостатнє фінансування з місцевого бюджету на 2022 рік для
п’яти штатних одиниць, це впливає на якість та кількість підготовлених грантових

заявок, що готує Агенція з метою вирішення проблем громади та залучення додаткових
коштів до місцевого бюджету.
3. Цілі та завдання на 2022 рік: Оновлення Інвестиційного паспорту громади, вкл.
каталог ділянок типу “грінфілд”, “браунфілд” та профілі діючих інвесторів на території
громади. Підготовка документів для земельних ділянок типу “грінфілд”, “браунфілд”.
Поширення Каталогу інвестиційних ділянок серед цільової аудиторії (у т.ч. за підтримки
АРР Житомирської області). Підготовка каталогу діючих інвесторів на території громади.
Популяризація зареєстрованої торгової марки “Баранівка - органічний простір” серед
місцевих підприємців і підприємств. Організація спільних маркетингових кампаній для
просування місцевих товарів і послуг під спільною ТМ, зокрема підтримка участі
місцевих підприємців у регіональних і національних виставках.
Започаткування на базі Агенції курсів з питань започаткування і ведення власної
справи. Створення Клубу підприємців для обміну досвідом та поєднання можливостей
мікро- і малого бізнесу.
Розробка Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою
Баранівської міської територіальної громади на період до 2025 року.
Розвиток туристичного продукту та інфраструктури гостинності у громаді. Створення
туристичних маршрутів по туристичним магнітам громади. Розробка нових туристичних
послуг на шляху туристичних потоків.
Проведення кампанії «Бюджет участі – 2022».
Здійснювати моніторинг впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із реалізації стратегії
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та готувати
щоквартальний моніторинговий звіт на розгляд міського голови.
4. Очікувані результати: Оновлений Інвестиційний паспорт громади зі зручним
інтерфейсом каталогу земельних ділянок на основі гугл-карт. Поширення інформації про
інвестиційні можливості громади серед цільової аудиторії. Підготовка для не менше 3-х
земельних ділянок документів, підведення комунікацій. Підписання місцевими
підприємцями і підприємствами договору публічної оферти щодо використання ТМ.
Збільшення продажів продукції і послуг місцевих підприємців і підприємств. Зростання
рівня впізнаваності громади в Житомирській області й Україні. Економічний розвиток,
що реалізовуватиметься через Торгово – тренінговий центр. Популяризація туристичних
магнітів Баранівської громади, розвиток туристичних можливостей громади (харчування,
розваги, ремесла) поширення самозайнятості для сільського населення. Подання
клопотання на отримання субвенції з державного бюджету на придбання комунальної
техніки та по програмі «Питна вода України».
КП«Полісся» Баранівської міської ради.

Сфера діяльності - виготовлення друкованої продукції на замовлення у т.ч. бланків,
журналів, квитків, книг, квитанцій та інше, порізка паперу, надання нежитлових
приміщень в оренду.
Кількість працюючих 4 чол.
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування.
Не являється платником податку на додану вартість.
В зв’язку з фінансовим становищем та відсутністю необхідного обсягу обігових
коштів, підприємство не має можливості збільшити заробітну плату працівникам,
замінити застаріле обладнання в друкарні, що не дозволяє, в повній мірі, задовільнити
попит замовників в високоякісній кольоровій продукції.
В той же час, незважаючи на труднощі, підприємство не має боргів перед пенсійним
та іншими фондами, випускає якісну продукцію, вчасно розраховується з
постачальниками паперу, вчасно сплачує податки.
Завданням 2022 року є активніше працювати над збільшенням кількості замовлень,
залучення нових орендарів комунальних приміщень, пошуку нових підходів у наданні
послуг населенню.
При надходженні фінансової підтримки з міського бюджету, будуть створені умови
для стабілізації ситуації з виплатою заробітної плати працівникам підприємства,
планується провести поточний ремонт приміщень, що знаходяться на балансі
комунального підприємства, оновлення матеріально-технічної бази.
КП «Трудовий архів Баранівського району»
Основними завданнями Трудового архіву є:
- забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів,
ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;
- додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в
упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) державними
архівами, архівними відділами міських рад;
2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно
до законодавства;
3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі
регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з
обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не
закінчилися;
4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства)
протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за науково-технічним
опрацюванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на
зберігання до Трудового архіву;
5) здійснює моніторинг збереження та науково-технічного опрацювання документів з
кадрових питань (особового складу) на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форми власності;
6) забезпечує зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на відповідній
території, відповідно до умов та строків зберігання, визначених Міністерством юстиції;

7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою – підприємцем
науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в
Трудовому архіві;
8) проводить експертизу цінності архівних документів, строки зберігання яких
закінчилися, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії
архівного відділу відповідної районної, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, міської ради акти про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду;
9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом
створення та підтримання облікових баз даних;
10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;
11) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій,
створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів,
що зберігаються у Трудовому архіві;
12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових
та інших цілях;
13) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;
14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих
юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані
підприємства, установи, організації та громадян;
15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;
16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в
його інформаційних системах;
17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.
Перелік питань які потребують вирішенню:
- Встановлення охоронної та пожежної сигналізації.
- Оброблення вогнезахисним розчином в архівосховищі дерев’яних стелажів,
- забезпечення фарбування металевих стелажів.
- Встановлення світлозахисного устаткування на вікнах архівосховищ.
- Оббиття дверей архівосховищ металом.
- Придбання комп’ютерної техніки.
- Придбання стелажів для архівосховищ.
КП «Водоканал «Полісся»
Надає послуги по поводженню з відходами та ін.
На підприємстві є наступні проблемні питання, що потребують вирішення за
рахунок державного та місцевого бюджету:
- Капітальний ремонт трактора ЮМЗ ;
- Капітальний ремонт причіпу (заміна шин,ресорів,нарощення бортів,)
- Встановлення контейнерів на території селища;
- Незалежне електропостачання адмінбудинку;
- Ремонт господарського приміщення на підсобному;
- Ремонт будівель критих прилавків.

В зв’язку з невідповідністю тарифів плануємо переглянути тарифи на вивезення
побутових відходів від будинків комунального сектору,приватного сектору та
підприємців.
VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ
Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому числі
реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація та розвиток
централізованих систем водопостачання, водовідведення, оснащення наявного житлового
фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води, підвищення
якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною
питною водою, створення об’єднань співвласників багатоповерхових житлових будинків
– реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування
житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального
обслуговування населення.
Водопровідно-каналізаційне господарство.
Головна мета: створення умов для забезпечення споживачів Баранівської ТГ
достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталого
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з
водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення
негативного впливу стічних вод на природні водні джерела.
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, викачки і вивозу нечистот та ін..
На підприємстві є наступні проблемні питання, що потребують вирішення за
рахунок державного та місцевого бюджету:
Капітальний ремонт водонапірної башти м. Баранівка - біля 500тис.грн.;
Заміна 350 м.п. повітряної кабельної лінії електроживлення свердловин по
вул.Набережна – біля 50 тис.грн.;
Придбавання АС-машини – 1,2 млн.грн.;
Відсутнє резервне джерело водопостачання смт. Першотравенськ – біля 800
тис.грн.;
Фізичний знос мереж водопостачання смт.Першотравенськ становить 90%;
Фізичний знос частини каналізаційного напірного колектора (більше 1,3км),
відсутність резервної лінії смт Першотравенськ;
Незалежне електропостачання свердловини та станції знезалізнення смт
Першотравенськ.
Формування фінансових витрат для вирішення вищезазначених питань
потребує розробки технічно-кошторисної документації.
Благоустрій
Суб’єктом господарювання у межах м.Баранівка та ОТГ на ринку послуг у сфері
поводження з побутовими відходами ( збирання, зберігання, перевезення та захоронення

твердих побутових відходів) є Баранівська міська рада, відділ благоустрою та
житлово-комунального господарства.
Відділ
житлово-комунального господарства та благоустрою Баранівської
міської ради створено з метою надання адміністративних послуг фізичним та
юридичним особам з питань ЖКГ та благоустрою, зокрема :
- збір, перевезення, зберігання та захоронення твердих побутових відходів;
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;
- утримання території міста в належному санітарному стані;
- благоустрій автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів , і т.д.;
- озеленення територій;
- надання адміністративних послуг з видачі довідок, виготовлення ксерокопій , та ін.;
- надання ритуальних послуг (копання та прибирання могил );
- надання послуг ринку.
Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому числі зрізання
аварійних дерев на території Баранівської громади.
У Баранівці діє лише одне міське паспортизоване місце видалення відходів (
звалище побутових відходів) площею 2.6 га, власником якого є Баранівська міська
рада.
По ТГ зареєстровано 23 сміттєзвалища площею 10,97 га, з них 22 паспортизовані, разом – 24
сміттєзвалища загальною
площею 13,57 га, не
паспортизоване сміттєзвалище в с.Йосипівка.
По Баранівській ТГ налагоджено лише централізоване збирання , перевезення,
зберігання та захоронення твердих побутових відходів. На роботах з вивезення
твердих побутових відходів задіяно три сміттєвози і трактор МТЗ-82 ( на заміні), при
потребі автомобіль КамАЗ 3511, які курсують згідно з графіком та схемою санітарної
очистки міста,
затвердженими міським головою. Налагоджено облік прийнятих відходів.
Проблема, яка потребує невідкладного вирішення - фінансування заходів із
запровадження роздільного збирання ТПВ. Як відомо, малі міста, у тому числі й
Баранівка, не забезпечені достатніми фінансовими та матеріальними ресурсами на
впровадження вищезгаданих заходів. У той же час Закон України «Про відходи»
зобов’язує органи місцевого самоврядування невідкладно розпочати робот з організації
роздільного збирання ТПВ на підвідомчих територіях. Зокрема, для цих цілей
необхідно закупити відповідні контейнери, спецавтомобілі, облаштувати сортувальну
станцію або лінію, закупити необхідне обладнання пресування пластикової тари тощо.
На це потрібні чималі кошти, які на даний час відсутні у міському бюджеті. Тому
необхідно вирішити питання щодо надання державних субвенцій місцевим бюджетам
на придбання техніки та обладнання для роздільного збирання ТПВ.
Потреба – як мінімум один сміттєвоз з можливістю встановлення навісного
обладнання для грейдерування та очистки доріг в осінньо-зимовий період.
Основною проблемою функціонування ринків збирання, вивезення, перероблення
захоронення, утилізації та роздільного збирання ТПВ на території м.Баранівка та ТГ є
100-відсоткове охоплення споживачів цих послуг договорами. На даний час договірними
відносинами у цій сфері охоплено 80% населення по місту та 59,8% по старостатах ТГ.
Як результат - виникнення стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг, берегів річок та на
пустирях, куди виносять сміття ті, хто не уклав відповідні угоди. Дане питання можна
вирішити тільки на державному рівні шляхом внесення відповідних змін до Закону

України «Про відходи» із запровадженням норми щодо обов’язковості укладання
договорів з надавачами послуг збирання, вивезення, перероблення, захоронення та
утилізації ТПВ.
Одним із варіантів вирішення проблеми щодо збирання, вивезення, перероблення,
захоронення, утилізації та
роздільного
збирання
ТПВ
є запровадження
загальнодержавного збору за забруднення навколишнього середовища як для суб’єктів
господарювання, так і для населення, кошти від якого направляти органам місцевого
самоврядування на ліквідацію несанкціонованих звалищ, запровадження роздільного
збирання ТПВ тощо.
Важливою
проблемою
на
ринках
збирання, вивезення (перевезення),
перероблення( оброблення), захоронення та утилізації твердих побутових відходів є
щорічне зростання обсягів ТПВ, що з часом може призвести до перевантажень
діючих місць видалення відходів та засміченості ними територій. Для вирішення цієї
проблеми необхідно розпочати будівництво в Україні ряду сміттєпереробних заводів,
а також на законодавчому рівні заборонити використання в Україні пластикової та
поліетиленової тари. Запровадження цих заходів дасть змогу суттєво знизити обсяги
ТПВ, а відповідно й зменшити рівень забрудненості ними навколишнього природного
середовища.
Цілі та завдання
1. Подальше налагодження на території Баранівської ОТГ роздільного збирання
ТПВ.
2. Продовження роботи щодо обов’язковості укладання населенням ОТГ договорів
на збирання, вивезення та захоронення ТПВ.
3. Запровадження енергозберігаючих джерел світла, модернізація електромереж
зовнішнього освітлення та технічного переоснащення у цій сфері.
4. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.
2. Капітальний ремонт доріг. Завершення будівництва дороги Рогачів – Суємці,
Кашперівка – Жари. Початок реконструкції дороги обласного значення Баранівка –
Висока Піч за рахунок державного фінансування.
Грейдерування доріг місцевого значення.
Отримання субвенції Мінрегіону на розвиток комунальної інфраструктури, у тому
числі придбання комунальної техніки. Співфінансування – 10%.
3. Охорона праці. Щорічне проходження навчань з техніки безпеки робіт на
висоті, охорони праці по електроенергетиці та працівників з охорони праці та отримання
відповідних посвідчень. Оплата за рахунок коштів місцевого бюджету.
4. Екологія. Розроблення та затвердження Стратегічної екологічної оцінки.
Робота спецтранспорту(автовишки) для видалення зелених насаджень в межах
населених пунктів громади, як аварійних, так і за зверненнями жителів.
Очистка русел річок Случ та Хомора спеціальним транспортом – земснарядом,
закупленим за кошти соціально-економічного розвитку у 2021 році.
Співпраця з спеціалізованими суб’єктами господарювання щодо виявлення
забруднювачів природнього середовища – повітря та водних об’єктів.

5. Енергоефективність. Спільна подальша реалізація у 2022 році Плану дій
сталого енергетичного розвитку.
Співпраця з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в
Україні в рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви
ЄС про енергоефективність в Україні» та Асоціацією «Енергоефективні міста України»
(АЕМУ) в ході запровадження проекту «Впровадження Європейської Енергетичної
Відзнаки України» за підтримки Швейцарії.
Заміна застарілого вуличного освітлення на енергозберігаючі LED-світильники.
Розробка проектно-кошторисної документації на нові лінії вуличного освітлення.
Робота щодо удосконалення системи управління вуличним освітленням придбання засобів керування, а при наявності фінансових ресурсів – впровадження
автоматизованої системи керування з використанням програмного забезпечення та
дистанційного обліку);
Модернізація
систем
опалення
комунальних
будівель
(теплоізоляція
трубопроводів, технічне обслуговування котельного обладнання).
Модернізація котельні Баранівського ДНЗ «Сонечко», корпус №2, а саме монтаж
модульної котельні на твердому паливі та завершення реконструкції корпусу №1.
Перехід на альтернативні види палива у Баранівському ліцеї №1 та Полянківській
ЗОШ шляхом встановлення твердопаливних котелень.
Розробка документації по реконструкції Баранівського ліцею №2 ім. Ольги Сябрук
з подальшим виконанням робіт.
VII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
У зв’язку із утворенням Баранівської територіальної громади, виникла необхідність у
розширенні структури чисельності апарату виконавчого комітету Баранівської міської
ради, що тягне за собою створення належних умов для підвищення ефективності
діяльності органів місцевого самоврядування, поліпшення матеріально-технічного
забезпечення для вирішення ними питань громадського значення.
Основні завдання:
поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого
самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля, придбання
комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.);
організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих заходів
та конференцій;
організація прийому та перебування офіційних делегацій та налагодження зв’язків з
іншими громадами та містами;
сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада;
підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування;
проведення конкурсів і нагород Баранівської міської ради.
Очікувані результати:
покращення
матеріально-технічного
забезпечення
органів
самоврядування;
створення прозорої системи в прийнятті рішень органами
самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради;

місцевого
місцевого

-

підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та
депутатів;
створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав
та повноважень, визначених чинним законодавством України;
вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого
самоврядування.
VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує
реалізацію державної соціальної політики на території громади у сфері соціального
захисту населення.
При управлінні діють структурні підрозділи
- центр надання соціальних послуг;
- багатофункціональний центр реабілітації;
- відділ бухгалтерського обліку;
Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів надає базові
соціальні послуги. Станом на 15.12. 2021 році було надано послуг:
1.Догляд вдома - за 2021 рік надано послуг для 315 осіб. На кінець року на
обслуговуванні перебуває 285 осіб;
2.Соціальний супровід – соціальним супроводом охоплено 30 сімей;
3.Соціальна інтеграція та реінтеграція – 10 осіб;
4.Соціальне супроводження прийомних сімей – здійснюється для 6-ти сімей, в яких
виховується 8 дітей;
5.Консультування -надано 650 послуг;
6.Представництво інтересів – 59 осіб;
7.Соціальна профілактика – надано 22-м особам 51 послугу;
8.Соціальне таксі – 561 послуга для 97 осіб ;
9.Натуральна допомога - видано 988 особам 9819 одиниць та 2561,5 кг одягу, взуття,
тощо;
10.Інформування – надано 959 послуг;
11.Послуга прокату – надано послуги 34 особам.
У 2021 році запроваджена нова соціальна послуга «Патронату над дитиною».
Кандидати у патронатні вихователі пройшли навчання у м. Києві. Влаштовано на
тимчасове виховання 4 дітей.
Багатофункціональний центр реабілітації створений у 2019 році для надання
послуг реабілітації дітям з інвалідністю та дітям, які належать до групи ризику щодо
отримання інвалідності та потребують даних послуг. У 2021 році було надано послуг
реабілітації 124 дітям ( з них 41 дитина з інвалідністю), та надано послуг дітям, які
належать до групи ризику, щодо отримання інвалідності – 83 дитини.
За рахунок субвенції з державного бюджету було перераховано кошти
- КПКВК 0816083 на придбання житла особі з числа-дітей сиріт на суму 382 540,00
грн.
- КПКВК 0813223 воїну афганцю 727 435,80 грн.
- КПКВК 0813221 воїнам АТО/ООС – 2 чол. на суму 2 028 748,68 грн.

Служба у справах дітей Баранівської міської ради забезпечує реалізацію на території
громади державної політики з питань соціального захисту дітей, зокрема забезпечує
безпосереднє ведення справ і координацію діяльності стосовно захисту прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
Станом на 15.12.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває
94 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них влаштовані до
сімейних форм виховання 89 дітей, підлягають усиновленню 17 дітей.
Службою здійснюється нагляд за 8 усиновленими дітьми до досягнення ними 18річного віку.
На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей.
У 2021 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 15 дітей, з них
7 влаштовані під опіку/піклування.
Станом на 15.12.2021 року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах служби у справах дітей перебуває 101 дитина із 35 сімей.
Мета (основні пріорітети):
- захист прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа та дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах;
- запобігання соціальному сирітству;
- розвиток сімейних форм виховання;
- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа
Проблемні питання:
- збільшення кількості дітей, які перебувають на обліку дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах;
- забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з
їх числа житлом або соціальним житлом після досягнення ними повноліття.
Цілі та завдання на 2022 рік:
Розв’язання проблем бездоглядності та правопорушень серед дітей громади
шляхом:
- організації профілактичних заходів та своєчасне вилучення дітей із оточення, що
становить безпосередню загрозу їх життю та здоров’ю;
проведення профілактичних заходів, рейдів, перевірок місць відпочинку та
дозвілля дітей;
- контроль за умовами проживання та виховання дітей за місцем їх проживання,
виховання, навчання;
- створення на території громади патронатних сімей;
- розвиток сімейних форм виховання шляхом збільшення кількості дитячих
будинків сімейного типу, прийомних сімей;
сприяння у постановці дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які не забезпечені житлом, на соціальний квартирний облік та (або) на облік
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Очікувані результати:

- покращення соціального захисту та підтримки дітей, які опинись в складних
життєвих обставинах;
- зменшення злочинності, негативних проявів серед дітей, випадків жорстокого
поводження та проявів насильства у сім’ях;
- 100% охоплення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
сімейними формами виховання
забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
IХ. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Рішенням сесії міської ради затверджений перелік адміністративних послуг, що
надаються центром надання адміністративних послуг міської ради (далі – Перелік) у
кількості 183. Станом на 14.12.2021 року надано більше 22 тис. адміністративних послуг.
До Переліку включені адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є регіональний
сервісний центр головного сервісного центру МВС України в Житомирській області.
Представники РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирські області виїжджають один раз на
місяць для надання адміністративних послуг жителям громади, що створює певні
незручності відвідувачам ЦНАП, особливо під час карантинних обмежень. Придбання
необхідного обладнання та програмного забезпечення надасть можливість
адміністратору ЦНАП надавати послуги РСЦ ГСЦ МВС України в Житомирській області
шість днів на тиждень, відповідно до затвердженого графіку роботи ЦНАП. Це
заощадить час та кошти громадян для поїздки до м.Новоград-Волинський то
територіального підрозділу ГСЦ МВС України в Житомирській області. Кошти від
надання адміністративних послуг також будуть надходити до місцевого бюджету.
Основною метою роботи ЦНАП є наближення надання адміністративних послуг
до кожного жителя громади. Законодавством на сьогодні передбачено, що для отримання
певної адміністративної послуги громадяни мають звертатися особисто, надсилати
необхідний пакет документів поштою або їх інтереси може представляти інша особа, на
основі нотаріально посвідченого доручення. У сфері державної реєстрації речових прав
та їх обтяжень громадян можуть звертатися особисто або через уповноважену особа
відповідно до нотаріально посвідченого доручення. Враховуючи те, що нотаріальне
доручення тягне за собою фінансові витрати заявника і скрутне становище даної
категорії громадян є необхідність придбання АРМ «Мобільний кейс». Після придбання
даного автоматизованого робочого місця адміністратор ЦНАП зможе надавати
адміністративні послуги для маломобільних груп населення вдома, за попереднім
замовленням.
Х. КУЛЬТАРА, РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Основна мета розвитку галузі культури полягає у забезпеченні функціонування
існуючих закладів культури, розвитку мистецтва та самодіяльної народної творчості,
задоволення культурних потреб широких верств населення тощо.
Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради підпорядковані
та підзвітні наступні заклади:

17 бібліотек, КУ «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей», Баранівський
міський будинок культури ім. А.Пашкевича, сільські та селищні будинки культури – 9;
сільські клуби - 10, КУ «Історико-краєзнавчий народний музей», Баранівська школа
мистецтв, міський стадіон, ДЮСШ та централізована бухгалтерія відділу культури, сім’ї,
молоді та спорту.
У звітному році бібліотеки Баранівської ОТГ виконували свою основну місію
– задоволення інформаційних, загальнокультурних, освітніх потреб пересічного
громадянина . Цілеспрямована робота бібліотечного колективу скерована на те, щоб
завоювати довіру і повагу користувачів, надаючи їм різноманітні та якісні
інформаційні послуги.
Протягом 2021 року бібліотечне обслуговування в Баранівській ОТГ здійснювали 17
публічних бібліотек, з них: Бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради, 2
селищні та 14 сільських бібліотек. Всього користувачів в бібліотеках ОТГ 9200, кількість
книговидач 143860, книжковий фонд бібліотек становить 177550 екз.
Основними категоріями користувачів є: учні, студенти, вчителі, безробітні, пенсіонери,
державні службовці, люди з особливими потребами та інші.
Важливою умовою формування позитивного іміджу бібліотечних закладів в
суспільстві є встановлення взаєморозуміння, творчих відносин бібліотек як з
традиційними партнерами у сфері культури, так і з
іншими: громадськими
організаціями, органами юстиції, різними творчими об’єднаннями.
Бібліотечні заклади тісно співпрацюють із старостатами, клубами та будинками
культури, загальноосвітніми школами.
Основний фонд Баранівського історико - краєзнавчого музею нараховує 8970
одиниць зберігання, який входить до Музейного фонду України. За 2021рік було
організовано 11 виставок, та проведено 19 екскурсій. Музей відвідало близько 900 чол.
Ведеться пошукова робота, яка систематично висвітлюються у ЗМІ. Також проводиться
співпраця з краєзнавцями, мистецтвознавцями, зокрема з Оленою Корусь по збору
матеріалів до видання книг присвячених художникам фарфористам.
На території Баранівської громади перебуває 77 об’єкта культурної спадщини. Це:
28 – пам’яток археології, 41- пам’яток історії, 2 – пам’ятки монументального мистецтва
та 6 пам’яток архітектури. Усі вони належать до пам’яток місцевого значення. На
зазначені об’єкти культурної спадщини уже проведена паспортизація. На даний час
проводиться робота по поновленню всього пакета облікової документації. Проводиться
поновлення всіх охоронних договорів на дані об’єкти.
На території громади визначено основні туристичні магніти, які приваблюють
туристів. Це: відділ музейних цінностей з фарфору м.Баранівка, вольєри з плямистими
оленями Явненського лісництва, музей-садиба «Поліська хата смт.Полянка, екологічна
стежка «Пролісок с.Зеремля,шкільний історико-краєзначий музей «Відкритий лист з
минулого в майбутнє» с.Кашперівка, ТОВ «Органік Мілк» м.Баранівка, пам’ятний знак
Лесі Українки. За попередньою домовленість проводяться екскурсії по туристичним
об’єктах.
Приділяється увага розвитку та популяризації в’їзного та внутрішнього туризму в
рамках проекту «Мандруй Україною». Проведено екскурсії учням навчальних закладів
Баранівської громади у відділі музейних цінностей з фарфору.
На базі фізкультурно-оздоровчого комплеску м.Баранівка проходили навчальні
тренувальні збори для вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Юність»

м.Житомир. Три групи вихованців поєднали спортивне життя з туристичним. Відвідали
відділ музейних цінностей з фарфору.
Спільно з управлінням соціального захисту Баранівської міської ради 17 червня
проведено соціальний екскурсійний тур для людей похилого віку до вольєрів з
плямистими оленями Явненського лісництва.
Проведена робота по виготовленню друкованої продукції про туристичний
потенціал громади.
Протягом звітного періоду в закладах культури були проведені:
- Урочисті мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків – 15;
- Тематичні заходи – 10;
- Театралізовані масові заходи – 5;
- Творчі звіти колективів художньої самодіяльності громади -5;
- Участь в обласних конкурсах (он-лайн) -7;
- Обласний фестиваль – конкурс хорової пісні « Мамина вишня» ( онлайн);
- Свято Івана Купала (міський парк, 07.07);
- Свято Рушника (на базі Кашперівського старостату, 12.07);
- Урочистості до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України
(м.Баранівка, 23.08);
- Урочистості до Дня захисника України (покладання квітів, 14.10);
- Святкування Дня міста Баранівка (в онлайн режимі), святкування Днів сіл та селищ
Баранівської територіальної громади
В травні місяці 2021 року 3 колективи підтвердили звання «народний»:
- народний вокальний ансамбль «Козаки-козаченьки» МБК ім. А.Пашкевича;
- народний хоровий колектив «Прислуч» МБК ім. А.Пашкевича;
- народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» БК с.Смолдирів
2 колективи підтвердили звання «зразковий»:
- духовий оркестр Баранівськтиї школи мистецтв;
- вокальний ансамбль «Ейс» Баранівськтиї школи мистецтв.
3 колективам присвоєно звання «народний»:
- вокальний ансамбль «Марківчаночка» БК с.Марківка;
- аматорський хоровий колектив «Поляночка» БК смт.Полянка;
- вокальний ансамбль викладачів «Резонанс»
В зв’язку з карантинними обмеженнями багато заходів проводилися в онлайнрежимі.
У Баранівській школі мистецтв навчається 362 дітей, з них 128 – пільгового
контингенту.
Участь у всеукраїнських, обласних фестивалях – конкурсах (онлайн) – 20
В травні місяці 2021 року було підтверджено звання «зразковий» - духовому оркестру та
вокальному ансамблю «ЕЙС», а також присвоєно звання «народний» - вокальному
ансамблю викладачів «Резонанс».
Прийняли участь:
- Міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесині джерела» з нагоди 150-річчя Лесі
Українки м.Новоград-Волинський – зразковий вокальний ансамбль «ЕЙС» (липень м-ць);
- Концертна програма з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України (серпень м-ць);

- Святковий концерт до Дня підприємця (вересень м-ць)
- Відкриття змагань , які присвячені Дню Захисника України;
- Святковий концерт з нагоди 85 річчя Державного підприємства «Баранівська ЛМГ»;
- Концерт з нагоди 100-річчя Українського товариства мисливців і рибалок м.Баранівка;
- Концерт до Дня працівника освіти.
За депутатські кошти в сумі 23 тисячі грн. придбані духові інструменти.
За кошти спецфонду на суму 25 тисяч грн. придбані мультимедійна дошка та проектор.
Основні проблеми:
незадовільна матеріально-технічна база закладів культури;
капітальний ремонт МБК ім. А.Пашкевича;
закінчення капітального ремонту будинків культури сіл Мирославль та Рогачів;
відсутність коштів на підписку періодичних видань для бібліотек громади;
відсутність коштів на проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та
виготовлення рекламної друкованої продукції по туристичних об’єктах;
відсутність коштів на ремонт системи внутрішнього противно-пожежного
водопостачання в МБК ім. А.Пашкевича;
передбачення коштів на поетапне виконання противопожежних заходів в закладах
культури громади.
Основні цілі та завдання на 2022 рік:
сприяння відродженню та розвитку всіх видів художньої самодіяльності;
проведення заходів по відродженню української національної культури;
покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
поповнення бібліотечних фондів, створення умов для їх збереження, впровадження
новітніх технологій та вдосконалення рівня бібліотечного обслуговування;
сприяння творчому розвитку обдарованих дітей та молоді, удосконалення форм і
методів національно-патріотичного та естетичного виховання.
охорона, збереження та відродження культурної спадщини,
підтримка
професійного та аматорського мистецтва;
задоволення культурологічних запитів громади, підвищення ролі якісних послуг галузі
культури.
Вивчається можливість щодо створення у 2022 році Центру культурних послуг на
базі МБК ім. А. Пашкевича. При цьому виникає можливість залучити на умовах
співфінансування субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
модернізацію/створення центрів культурних послуг в територіальних громадах.
Цілі
Підвищення рівня залученості населення до культурних практик
Модернізація культурної інфраструктури
Забезпечення населенню доступу до якісних культурних послуг
Очікувані результати:
1. Створено нові комфортні публічні простори в громадах – поліфункціональні Центри
культурних послуг
2. Культурні послуги в ЦКП надаються відповідно до запиту різних соціо-вікових груп
жителів громади
3. Впроваджено мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами

Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною виховного процесу дітей,
молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої громади. Її основне
призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних і функціональних можливостей
людського організму, забезпечення збільшення обсягу рухової активності, відродження
трудового потенціалу.
Організацію роботи з фізичної культури і спорту здійснює відділ культури, сім’ї,
молоді та спорту відповідно до реалізації Програми розвитку фізичної культури та
спорту.
Для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,
змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок
здорового способу життя на території громади функціонує Баранівська ДЮСШ. У
дитячо-юнацькій спортивній школі працює чотири відділення з таких видів спорту:
футбол, волейбол, легка атлетика та важка атлетика, у яких займається 321 вихованець,
що відповідає показникам аналогічного періоду минулого року.
Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом в
громаді розташовано 86 спортивних споруд.
Навчально-тренувальний процес у ДЮСШ здійснюють 12 тренерів-викладачів, з них
– чотири штатних.
Протягом звітного періоду було проведено 12 спортивних заходів для всіх верств
населення. Організовано роботу групи здоров’я з волейболу та футболу при Міському
стадіоні. Всього охоплено організованою фізкультурно-оздоровчою та спортивною
роботою 3348 чол., що складає 15,2 % від загальної кількості населення.
Основні проблеми:

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

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

потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового забезпечення
розвитку фізкультурно-спортивної сфери;

недостатній рівень фінансового забезпечення проведення змагань;

недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною культурою і
спортом;

недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур щодо
розвитку фізичної культури і спорту;

не створено систему пропаганди здорового способу життя;

необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху,
стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, починаючи із
школи, які б забезпечили належне проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів
на території громади;

відсутність використання народних традицій при проведенні спортивно-масової
роботи;

відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення молоді;


формування резерву та підготовки тренерських кадрів, працівників у галузі
фізичного виховання.
Основні завдання:
удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення
до регулярних занять фізичною культурою і спортом; формування у населення інтересу і
звичок до занять фізичними вправами;
 підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи відбору обдарованих осіб
до резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей
спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту,
ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;

удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту,
запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового,
методичного та інформаційного забезпечення.


Основні показники розвитку
Показники
2020,
2021,
2022,
2023,
2024,
факт очікуване прогноз прогноз прогноз
Кількість
населення,
яке 3000
3300
3600
4000
5000
охоплено
всіма
видами
фізкультурно-оздоровчої
і
спортивної роботи, чол.
Мережа закладів фізкультури та
3
3
3
3
3
спорту, од.
Заходи щодо виконання основних завдань:
№
Зміст заходів
Відповідальні
з/п
за виконання
1
Проведення щорічного місячника «Спорт Відділ культури, сім’ї, молоді
для всіх – спільна турбота» по та спорту, відділ освіти
облаштуванню спортивних майданчиків
після зимового періоду для нормального
їх функціонування у літній та осінній
період
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
Обсяг
Обсяг
фін-я у
фін-я у
фін-я у
2022 році 2023 році 2024 році
(тис. грн..) (тис. грн..)
(тис.
грн..)
150
200
250

Разом

600

ХІ. ОСВІТА

Освітня стратегія міста спрямована на забезпечення функціонування й розвитку
дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості надання освітніх
послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану
соціальноекономічного розвитку, запитів громадян і потреб держави та міста,
соціального захисту учасників освітнього процесу, упровадження Нової Української
школи, ефективності використання матеріально-технічної бази та коштів на
функціонування і розвиток освіти, стабільного функціонування закладів освіти та
якісного надання освітніх послуг, проведення роботи з впровадження 63т.63о гастроск і
профільного навчання в основній і старшій школах, забезпечення моніторингу якості
навчальних досягнень учнів, підвищення рівня управлінської діяльності керівників
закладів освіти, упровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес,
підвищення якості освітніх послуг відповідно до вимог суспільства, потреб держави,
області, району, громади.
Дошкільна освіта
Станом на 15.12.2021 року в громаді функціонує 14 закладів дошкільної освіти, з
них 11 ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год (4 – ясла-садки, 7-дитячі садки) та 3
заклади дошкільної освіти з режимом роботи 4 год.
Усього в них було створено 36 груп: із них 5 ясельних, 31 дошкільна, 3 групи
короткотривалого перебування дітей.
За даними проведеного обліку у громаді проживають 1082 дитини віком від 0 до 6
років. Кількість дитячого населення переважно зменшилась як у сільській місцевості, так
і в місті. У 2021/2022 н.р. відвідують дошкільні заклади 717 дітей. 36 дітей охоплено
соціально-педагогічним патронатом. Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами
дошкільної освіти становить 96%.
Директорами закладів дошкільної освіти проводиться належна робота щодо
організації харчування дітей у відповідності статті 35 Закону України «Про дошкільну
освіту» та Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
У 11 дошкільних закладах освіти організовано 3-разове харчування. Харчується

691 дитина. Звільнено від плати за харчування 95 дітей, з них 37 дітей воїнів АТО.
Виконання натуральних норм харчування по ЗДО в середньому становить 76%.
Середня вартість утримання одного вихованця за 2021 рік становить 34898 грн.
Організацію освітнього процесу забезпечують 87 педагогічних працівників, 64 з
яких мають вищу педагогічну освіту та 23 середню фахову.
Постійно проводяться заходи щодо забезпечення особистісного зростання кожної
дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей. У 2021/2022 н.р. в ЗДО працюють
11 гуртків за інтересами. 144 дитини відвідують гуртки з розвитку мовлення, оригамі,
бісероплетіння, театральний, хореографічний тощо.
Здійснюється постійний контроль за станом здоров’я дітей. За результатами
медичних оглядів складені листки здоров’я та відповідно промарковані меблі.
Проведений облік дітей, що віднесені до диспансерної групи.
Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти громади у 2021/2022
навчальному році здійснюються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національнопатріотичного 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 комунікативномовленнєвий розвиток дошкільників.
Працівникам закладів дошкільної освіти постійно надається дієва допомога з
питань організації освітнього процесу, яка спрямована на пошук неординарних шляхів
удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів
батьків на якісну дошкільну освіту.
Відомості про освітню діяльність працівників дошкільної освіти громади
систематично висвітлюються в засобах масової інформації.
У всіх закладах дошкільної освіти вчасно було проведено поточні ремонти.
З метою забезпечення якості освіти, економічної ефективності функціонування
закладів освіти на території Баранівської міської ради у липні 2021 року припинив
діяльність
Смолдирівський дошкільний
навчальний
заклад
короткотривалого
перебування дітей. Вихованці садочка були переведені до Суємецького ЗДО
«Теремок» повного дня, де повноцінно харчуються та мають денний сон. Відділом освіти
організовано щоденний підвіз до вказаного вище закладу.
Загальна середня освіта
Станом на 01.09.2021 року мережа закладів загальної середньої освіти громади
складається з 3 ліцеїв, 2 шкіл І-ІІІ ступенів, 2 гімназій, 1 школи І-ІІ ступенів та 3
початкових шкіл.
До 1 класу 01 вересня 2021 року було зараховано 227 учнів (14 класів). Усього в
2021/2022 н.р. за шкільними партами громади навчається 2880 учнів. Загалом
організовано навчання у 158 класах.
Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської ради було
затверджено мережу 36 груп подовженого дня у 8 ЗЗСО, що фінансуються з місцевого
бюджету.
У 2021/2022 н.р. в ЗЗСО організовано роботу 43 гуртків і секцій, якими охоплено 778
учнів.
Упродовж 2020/2021 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах
вихованці Баранівського міського Будинку дитячої творчості завоювали 92 дипломи із
них: 14 міжнародного, 29 всеукраїнського та 49 обласного рівнів. З них 3 абсолютних

місця, 2 ГРАН-ПРІ, 42 дипломи І ступеня, 29 дипломів ІІ ступеня, 16 дипломів ІІІ
ступеня.
Головним показником якості освіти безумовно є державна підсумкова атестація та
зовнішнє незалежне оцінювання. У 2021 році відділ освіти забезпечив своєчасний
безкоштовний підвіз усіх учасників до пунктів тестування у м. Новограді-Волинському.
У 2021 р. двоє учнів Баранівського ліцею №1 презентували свої дослідження на
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у
відділеннях «Релігієзнавство», «Хімія та біологія». Юні дослідники достойно здійснили
захист власних наукових проектів. Здобули перемогу: ІІ місце – Ковальчук Ольга,
учениця 8 класу (секція «Хімія та біологія».
Упродовж 2020/2021 навчального року здобувачі закладів загальної середньої
освіти брали участь і в інших інтелектуальних, літературних, мистецьких і спортивних
змаганнях міського, обласного та загальнодержавного рівня:

учениця 6 класу Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лисюк Софія здобула ІІ місце в
обласному конкурсі екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я
живу»;


колективна робота здобувачів освіти Смолдирівської гімназії «Солодка фея з
поліського краю» здобула ІІ місце в обласному етапі конкурсу «Чуття єдиної
родини»;



фотографії здобувачів освіти Острожецької початкової школи, Полянківської
ЗОШ І-ІІ ст., Баранівського ліцею №1 та Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук були
гідно оцінені членами журі та завоювали перші місця в обласному етапі конкурсу
художніх фотографій «Моя країна – Україна».



учениця 6 класу Баранівського ліцею №1 Сябрук Злата посіла І місце у
обласному етапі конкурсу до 150-річчя з дня народження Лесі Українки.



екологічна агітбригада Першотравенського ліцею посіла І місце у обласному
етапі конкурсу «Земля – наш спільний дім».



чимало перемог на обласному та всеукраїнському рівнях зі спортивних змагань
привезли здобувачі освіти Першотравенського ліцею, гідно представили Баранівську
громаду на всеукраїнському етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Упродовж 2019-2021 року працівники відділу освіти Баранівської міської ради та КУ
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» брали участь у регіональній
програмі DARE за підтримки міжнародного благодійного фонду «Caritas Austria» та
Партнерства «Кожній дитині».
У 2020 р. учителі Баранівського ліцею №1 Шикирява Наталія та Прокопчук Оксана
виграли грант на 50 тисяч гривень, за які було придбано:
- безкаркасні м’які меблі для зон відпочинку в рекреаціях (8 диванів різних форм та
кольорів);
- жалюзі для вікон однієї із класних кімнат;
- пилосос для забезпечення якісного сухого прибирання зон відпочинку.
Учасники дитячого парламенту разом з фасилітаторами Лашевич Мариною та
Побережник Світланою написали два проєкти та отримали 30000 грн на їх реалізацію. У
першому проєкті за 15000 грн було розфарбовано стіни дискотеки у парку А.Пашкевича,

а також встановлено у центрі міста лавку із сонячною панеллю для підзарядження
мобільних телефонів.
Другий проєкт спрямовано на підтримку такої важливої ініціативи, як безпека
дорожнього руху у темну пору доби, тому виграні кошти було спрямовано на закупівлю
світловідбиваючих жилетів та елементів (наліпки, стрічки) для учнів початкових класів
шкіл громади.
Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської міської ради
забезпечує організацію щорічного підвищення кваліфікації усіх 66т.66о гастроск ЗЗСО
та планового працівників ЗДО і ЗПО на базі обраних ними суб’єктів за кошти
регіонального замовлення, місцевого бюджету та спеціальної освітньої субвенції. У 2021
році укладені угоди на надання послуг із підвищення кваліфікації з Житомирським
ОІППО, Житомирським медичним інститутом та Обласним центром підвищення
кваліфікації працівників культури, мистецтва і туризму, у тому числі за кошти місцевого
бюджету на суму 49700 грн для 66т.66о гастроск, 10020 грн – для медичних працівників
та 2400 грн для шкільних бібліотекарів. Станом на 15.11.2021 року освоєно 32375 грн.
освітньої субвенції на підвищення кваліфікації вчителів 5-11 класів (цією можливістю
додатково скористався 61 педагог громади). Окрім того, наші педагоги мають
можливість удосконалювати свої фахові компетенції в системі неформальної освіти на
тренінгах, які проводять консультанти центру професійного розвитку.
У 2021 році у відповідність до нового освітнього законодавства приведені установчі
документи 5 закладів загальної середньої та 10 дошкільної освіти.
Особливо приємно, що незважаючи на пандемію та дистанційне навчання маємо
високі досягнення в галузі освіти:
 на обласну виставку «Сучасна освіта Житомирщини–2021» були представлено 20
методичних розробок педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти
Баранівської громади, 12 із яких відзначені дипломами відповідного ступеня;
 вчителька Першотравенського ліцею Місяйло Наталія стала лауреатом обласного
етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2021» у номінації «Математика»;
 практичний психолог Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук – призер обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і
соціальних педагогів.
Фінансово-господарська діяльність
Загальний бюджет галузі освіти ОТГ на 2021 рік становить 134,898 млн. грн. з них:
освітня субвенція – 74,199 млн. грн. видатки місцевого бюджету – 103,079 млн. грн. з
них: освітня субвенція – 59,882 млн. грн.
Загалом за 10 місяців 2021 року з бюджету громади на всі ці видатки використано
103,079 млн. грн. У тому числі: 97,552 млн. грн. на заробітну плату, 1,118 млн. грн. на
продукти харчування, 0,620 млн. грн. на природний газ, 0,237 млн. грн. на тверде паливо,
1,071 млн. грн. на електроенергію, 1,336 млн. грн. на бензин, автозапчастини, госптовари
та матеріали.
Протягом липня-листопада 2021 року до закладів загальної середньої освіти для 4
класів у рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» завезено нові одномісні
парти й стільці, дидактичні матеріали, комп’ютерну техніку. Загальна сума закупівель –

574,630 тис. грн. Це кошти спеціальної субвенції з держбюджету та 63,848 тис. грн.
коштів громади.
Отримано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми «СПРОМОЖНА ШКОЛА» 1652,2 млн. грн. для придбання
обладнання для шкільних харчоблоків Першотравенського та Баранівського ліцею №2
ім. О. Сябрук на засадах співфінансування з бюджету міста в розмірі 15 % від суми
виділеної субвенції.
У рамках програми «Шкільний автобус» на умовах співфінансування 40% було
куплено новий шкільний автобус для підвозу здобувачів освіти.
2. Головна мета
Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2022 рік вбачаємо у подальшій реалізації
головних завдань державної політики в сфері освіти, приведенням системи провадження
освітньої діяльності у відповідність до Законів України «Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту», упровадженням Концепції «Нова українська школа».
3. Проблемні питання
- необхідність будівництва спортивного залу та перекриття даху в опорному закладі
освіти «Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук»;
- проведення заходів по протипожежній безпеці;
- заміна перекриття даху котельні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу Баранівського ліцею №1;
- реконструкція системи опалення з переходом на альтернативні види палива
Баранівський ліцей № 1.
ХІI. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Діяльність у галузі охорона здоров’я протягом 2021 року була спрямована на
забезпечення доступності медичної допомоги первинного, вторинного рівнів для
мешканців міста. Протягом останніх років в місті відбуваються процеси модернізації
сфери охорони здоров’я, спрямовані на формування єдиного медичного простору з
метою покращення якості та доступності медичної допомоги кожному мешканцю.
Мета розвитку галузі: продовження удосконалення системи охорони здоров’я, в
інтересах мешканців громади на отримання якісної та доступної медичної допомоги на
відповідному стандартам рівні.
Надання первинної медичної допомоги населенню Баранівської ТГ в 2021
році здійснювалося КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради.
До структури Центру входило: 6 АЗПСМ ТА 14 ФП. Штатна чисельність
підприємства становила 98,5 із них 20 лікарі та 40,25 середній медичний персонал.
Пріоритетними напрямками розвитку первинної ланки надання медичної
допомоги населенню Баранівської ТГ на 2022 рік . Є і покращення матеріально –
технічної бази Центру ПМСД в плані закупівлі лабораторного обладнання та створення
належних умов для покращення медичного обслуговування населення (приведення до
ДБН приміщення Центру щодо доступності мало мобільних груп населення та людей з
інвалідність) на виконання даних цілей в фінансовому плані КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської на 2022 рік передбачено закупівля лабораторного обладнання за

кошти НСЗУ (100 тис.грн.) та проведення ремонтів АЗПСМ згідно до норм ДБН в плані
доступності за кошти місцевого бюджету (289 тис.грн.).
Реалізвація даної мети дасть можливість покращити діагностичний процес на
рівні первинної ланки та поліпшити умови надання первинної медичної допомоги
населенню Баранівської ТГ.
35 сесією 8 скликання Баранівської міської ради 01 жовтня 2019 року було
винесено рішення № 2226 «Про створення комунального некомерційного підприємства
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради шляхом
перетворення Баранівської комунальної центральної районної лікарні».
Заклад отримав:
-ліцензію на медичні практику – наказ МОЗ від 07.04.2020р.№803.
- ліцензію на роботу ЦРЛ з наркотичними та психотропними речовинами :
серія Термін дії з 21.11.2019 р. по 21.11.2024 р.
На сьогодні за програмою медичних гарантій заключено договори з НСЗУ на 9
пакетів, на 2022 рік підготовлено документи для заключення договорів НСЗУ на
додаткові три пакети надання медичної допомоги.
Аналіз діяльності КНП «Баранівська ЦРЛ» за 9 місяців 2021 рр.
Кадрове забезпечення:
Чисельність лікарів – 38 (проти 37).
Зросла
укомплектованість
штатних
лікарів посад фізичними особами і становить 67%( проти 64% за аналогічний період
минулого року). Середнього медперсоналу – 96( проти 98). Укомплектованість штатних
посад середнього медперсоналу фізичними особами – 96%.
Стаціонарне відділення.
Кількість ліжок - 120. Число пролікованих хворих в стаціонарі – 2668( проти 2934
через карантинні обмеження і перепрофілювання ліжок стаціонару в «ковідні»
відділення). Зайнятість ліжка становить 189,3дня, середній термін лікування
8,5
дня. В стаціонарі було проведено 326 операцій, прооперовано 339 хворих.
Амбулаторно- поліклінічне відділення
Кількість відвідувань до лікарів поліклініки склала 69154 або 1,8 на одного
жителя( проти 73192 через карантинні обмеження).
Амбулаторно було проведено 1194 операцій, прооперовано 1194 хворих.
Проведено досліджень в поліклініці:
- рентгенологічних- 9613; УЗД- 9380;
- ендоскопічних- 364.
Проведено клініко-діагностичних досліджень - 86115( проти 89613). Проведено
фізіотерапевтичних процедур: в поліклініці- 10356 ; в стаціонарі-6915.
2021 рік був дуже складним, це рік роботи в умовах пандемії
За період пандемії в КНП «Баранівська ЦРЛ», як заклад другої хвилі, що надає
медичну допомогу хворим на COVID-19 за грудень 2020-травень 2021 року було
проліковано 547 хворих.
З 08.10.2021 року, коли лікарня розпочала роботу в третю хвилю, в відділеннях, що
надають медичну допомогу хворим на COVID-19, було проліковано: Жовтень- 85
хворих; Листопад- 164 хворих Грудень-46 хворих.
В цей непростий час лікарня змогла покращити своє матеріально- технічне
забезпечення. У 2021 році КНП « Баранівська ЦРЛ» отримала обладнання:
•
сучасна стоматологічна рентгенівська система X-MINDDC, 230

вартістю 84,0 тис. грн. ( кошти НСЗУ за програмою медичних гарантій)
•
кольпоскоп з відео системою на суму 78,7тис.грн(для діагностики
патологічних станів), за програмою медичних гарантій.
•
наркозно-дихальний апарат WATO EX35 вартістю 797,525 тис. грн.( за
програмою медичних гарантій
•
10 кисневих концентраторів на суму 208,0 тис.грн. та три високопоточні
20-ти літрові кисневі концентратори на суму 447,0 тис. грн. –благодійна допомога ТОВ
«Нова пошта:
•
коагулометр напівавтоматичний4-х канальний ECL412. на суму 85,0 тис.грн.
для визначення необхідних показників внутрішньосудинного гемо стазу –за програмою
медичних гарантій.
санітарний автомобіль категорії «В» на суму 1763,99тис.грн за програмою
медичних гарантій
•
компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури – модель
Zelko18 ( у комплекті) та кисневий концентратор OxyGOG 120( у комплекті), що
забезпечує киснозалежних пацієнтів в обємах відповідно до протоколів лікування.
Вартість- 968 тис. грн. Вартість монтажу і встановлення – 128 тис. грн. Обладнання
закуплено за кошти, отримані з НСЗУ за програмою медичних гарантій; монтаж і
встановлення-власні кошти закладу.
На будівництво павільйону для кисневої станції було витрачено 106,467 тис.грн. –
власні кошти закладу.
•
дефібрілятор – монітор Вenelleart D3 з функцією кардіостимуляції і
монітор пацієнта uMEC12 на суму 212 тис. грн. – благодійно від ТОВ БТТ « Агро»
для пацієнтів реанімаційного відділення хворих на COVID-19 та пацієнтів з іншими
захворюваннями.
•
потужний кисневий концентратор для надання медичної допомоги
пацієнтам із COVID-19 вартістю 52 тис. грн. та 100 швидких тестів на виявлення
антигену до коронавірусу вартістю 7,6 тис. грн благодійно від БО «Лікарняна каса
Житомирської області»
Основною метою є забезпечення медичного обслуговування населення
Баранівської ОТГ.
Основне завдання діяльності – досягнути найвищої якості надання медичної
допомоги. Здорова нація – наше майбутнє»
Проблемні питання
І. Придбання сучасного обладнання для конкурентоспроможності закладу на ринку
медичних послуг і забезпечення безпеки пацієнтів при отриманні ефективної медичної
допомоги.
Ендоскопічне обладнання для діагностики і малоінвазивного лікування
хвороб шлунково-кишкового тракту; підвищення якості та ефективності
профілактики і лікування пацієнтів
2. Лапароскопічне обладнання
для зменшення ризику післяопераційних
ускладнень.
ІІ. Матеріально- технічне забезпечення згідно вимог НСЗУ за пакетами медичних
послуг.
Цілі та завдання на 2022 рік
1.Відкрити відділення для лікування паліативних хворих.

Для цього заключено договір на пакет медичних послуг «Стаціонарна паліативна
медична допомога дорослим та дітям» для надання психологічної допомоги, лікування
хронічного больового синдрому в стаціонарних умовах та пакет «Мобільна паліативна
медична допомога дорослим та дітям» для надання своєчасної невідкладної медичної
допомоги при виникненні станів, що загрожують життю.
2. Надання медичної допомоги за пакетом медичних послуг «Хірургія
одного дня» дасть можливість знизити як матеріально- технічні затрати ( робота
обладнання, ліки, засоби дезинфекції , антисептики, енерго і водопостачання тощо) так і
кадрові ресурси закладу.
3. Надання допомоги
за пакетом «Психіатрична допомога, яка надається
мобільними мультидисциплінарними командами» дасть можливість своєчасного
виявлення стану психічного здоров’я пацієнтів та важкості розладу психіки і поведінки,
при підвищеному ризику загострень.
Очікувані результати
Ендоскопічне обладнання зменшить рівень запущених форм раку шлунку і товстої
кишки та зниження рівня смертності вдвічі; підвищення якості та ефективності
профілактики і лікування пацієнтів
Лапароскопічне обладнання для зменшення ризику післяопераційних ускладнень і
безпеки пацієнтів.
Пакет « Хірургія одного дня» знизить термін перебування хворого на
ліжку( зараз 8,6 дня), суттєво знизить затрати одного ліжко- дня в відділенні хірургічного
профілю(на сьогодні близько 600 грн.).
ХІІІ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ГРОМАДИ
Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності
Баранівської міської ради був утворений рішенням 1 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 11.01.2017 року №42.
У 2018 році відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної
власності Баранівської міської ради утворений як окрема юридична особа рішенням 26
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 року № 1403. Повне
найменування Відділу: Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради (далі – Відділ).
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,
постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, наказами Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру, наказами Фонду державного майна України, рішеннями
міської ради, розпорядженнями міського голови, а також іншими актами.
Завдання Відділу на 2022 рік:
 забезпечення реалізації державної політики у сфері земельного законодавства,
містобудування та архітектури, управління нерухомим майном, що належить до
комунальної власності Баранівської міської територіальної громади;
 участь в розробленні комплексного плану просторового планування на території
Баранівської міської територіальної громади;

 аналіз стану містобудування на території Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення
затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, його складових частин, іншої
містобудівної документації;
 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури,
національних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених
пунктів, затвердженої містобудівної документації;
 реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання земельних
ресурсів, регулювання земельних відносин, містобудування та благоустрою;
 забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного
обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній власності
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади;
 здійснення аналізу ефективного використання земельних ресурсів Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади;
 взаємодія з постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами,
організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин та
комунальної власності;
 здійснення контролю за ефективним використанням майна комунальних
підприємств;
 забезпечення систематичного інформування населення Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну земель та
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
 проведення роботи щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів
нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і
програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;
 здійснення інших повноважень в сфері земельних відносин та управління майном
комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції
виконавчих органів міської ради.
 участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних відносин та
комунального майна, а також обліку та розподілу житла, містобудування та архітектури;
 організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян
та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших
нормативно-правових актів України;
 здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем
проживання.
Також у 2022 році відділом планується:
У сфері містобудування та архітектури:
- розгляд заяв щодо видачі будівельних паспортів забудови земельної ділянки та
внесення змін до будівельного паспорта;
- розгляд заяв щодо видачі паспортів прив'язки для впровадження підприємницької
діяльності та продовження терміну їх дії;
- розгляд заяв на видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки та внесення змін до них;

- розробка комплексного плану просторового розвитку території Баранівської
міської територіальної громади;
- розроблення та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні
(детальних планів території);
- розгляд заяв від громадян та юридичних осіб про присвоєння поштових адрес
житловим будинкам та нежитловим приміщенням;
- видача довідок громадянам та юридичним особам про присвоєння поштових адрес
об’єктам нерухомого майна, про відсутність або наявність забудови на земельних
ділянках;
- погодження дозволу на будівництво (реконструкцію) житлових будинків,
господарських будівель і споруд на власній земельній ділянці;
- надання дозволу на реконструкцію квартир;
- видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
- надання плану викопіювання на земельну ділянку.

У сфері земельних відносин:
- здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель на
території Баранівської міської територіальної громади;
- підготовка документів, необхідних для замовлення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади
під громадськими пасовищами, сміттєзвалищем, польовими (проектними) дорогами,
польовими лісосмугами;
- підготовка документів, необхідних для замовлення технічних документацій із
землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності;
- підготовка документів, необхідних для замовлення технічних документацій по
нормативній грошовій оцінці населених пунктів: смт.Першотравенськ, смт.Полянка,
с.Будисько, с.Рогачів, с.Острожок, с.Млини, с.Рудня, с.Вірля, с.Климентіївка, с.Ялишів,
с.Явне, с.Лісове, с.Зеремля, с.Вишнівка, с.Середня;
- підготовка документів, необхідних для замовлення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Баранівської міської
територіальної громади;
- укладення угод про соціальне партнерство;
- проведення робіт по укладанню договорів оренди землі з громадянами, суб’єктами
підприємницької діяльності та юридичними особами;
- надання довідок громадянам та юридичним особам про кількісний облік земельних
ділянок;
- розгляд земельних спорів, запитів про публічну інформацію, заяв та звернень;
- розгляд заяв громадян та суб’єктів господарювання із земельних питань;
- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомості,
що належать покупцям на праві власності;

- укладення договорів про пайову участь на будівництво, розширення, ремонт,
утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи
щодо охорони навколишнього природного середовища та контроль за надходження коштів
відповідно до укладених договорів;
підготовка документів, необхідних для продажу на земельних торгах права
оренди земельних ділянок за межами населених пунктів для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, які перебувають в комунальній власності
Баранівської територіальної громади:
Перелік земельних ділянок комунальної власності Баранівської
територіальної громади (прав на них), які підлягають продажу на земельних торгах
(аукціоні) в 2022 році
№
з/п

Площа,
га

1

14,1040

2

12,2072

3

56,1338

4

28,1068

5

12,1739

6

48,5092

7

4,9853

8

11,0808

9

8,2792

10

17,7941

11

3,7765

12

7,0295

Кадастровий номер
Цільове призначення
земельної ділянки
землі
Берестівський старостинський округ
для ведення товарного
1820680400:02:000:1823
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680400:02:000:1653
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680400:02:000:1619
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680400:02:000:1620
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820680400:02:000:1878
сільськогосподарського
виробництва
Суємецький старостинський округ
для ведення товарного
1820685800:04:000:1273
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685800:04:000:1272
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820685800:04:000:1274
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685800:04:000:1281
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685800:04:000:1278
сільськогосподарського
виробництва
Смолдирівський старостинський округ
для ведення товарного
1820685300:01:000:0308
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685300:05:000:0498

Умови
продажу
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда

13

12,9814

14

18,1188

15

83,6771

16

13,7521

17

4,2729

18

7,6866

19

4,8488

20

1,9697

21

0,6103

22

3,7035

23

7,3520

24

2,5200

25

7,6317

26

3,8119

27

8,7715

28

28,2913

29

6,1752

сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685300:05:000:0497
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685300:05:000:0519
сільськогосподарського
виробництва
Зеремлянський старостинський округ
для ведення товарного
1820682200:04:000:0171
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:03:000:0172
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0328
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0386
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0329
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0321
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0320
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:03:000:0170
сільськогосподарського
виробництва
Полянківський старостинський округ
для ведення товарного
1820656300:04:000:0122
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820656300:04:000:0124
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820656300:03:000:0087
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820656300:03:000:0137
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820656300:03:000:0119
сільськогосподарського
виробництва
Жарівський старостинський округ
для ведення товарного
1820682000:02:000:0112
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682000:02:000:0125

оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда

30

5,0758

31

15,4851

32

33,9308

33

6,9150

34

24,6972

35

2,8521

36

8,2598

37

5,0797

38

15,4600

39

12,4028

40

64,9829

41

5,8955

42

2,2597

43

5,4433

44

2,9383

45

9,4422

46

16,8742

сільськогосподарського
виробництва
Кашперівський старостинський округ
для ведення товарного
1820683000:01:000:0563
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:05:000:0362
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:05:000:0277
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:05:000:0280
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:01:000:0513
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:01:000:0521
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:01:000:0537
сільськогосподарського
виробництва
Ялишівський старостинський округ
для ведення товарного
1820687600:03:000:0554
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0460
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0461
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0553
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0541
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0463
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0462
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820687600:06:000:0203
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:06:000:0186
сільськогосподарського
виробництва
Йосипівський старостинський округ
для ведення товарного
1820682600:05:000:0169

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда

47

7,5727

48

12,5711

49

1,4908

50

91,5590

51

8,0748

52

12,0428

53

5,9128

54

10,0352

55

14,0904

56

15,0878

57

49,6631

58

4,0150

59

106,1462

60

8,6134

61

12,8757

62

19,5308

63

7,3452

сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682600:05:000:0173
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682600:03:000:0528
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682600:03:000:0487
сільськогосподарського
виробництва
Місто Баранівка
для ведення товарного
1820600000:04:000:0178
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820600000:04:000:0170
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820600000:02:000:0402
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820600000:02:000:0404
сільськогосподарського
виробництва
Вірлянський старостинський округ
для ведення товарного
1820680800:05:000:0142
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680800:05:000:0134
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680800:05:000:0123
сільськогосподарського
виробництва
Рогачівський старостинський округ
для ведення товарного
1820684800:07:000:0546
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:01:000:0233
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:01:000:0229
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0712
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0626
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820684800:04:000:0627
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0709

оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

64

10,2877

1820684800:04:000:0710

65

2,3424

1820684800:07:000:0567

66

7,3348

1820684800:01:000:0249

сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

оренда
оренда
оренда

- прийняття в комунальну власність Баранівської ОТГ нерухомого майна, яке визнане
судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельні частки (паї);
- підготовка на розгляд сесій та виконкому Баранівської міської ради проектів
рішень;
- розроблення та затвердження на сесії Баранівської міської ради регуляторних актів;
- прийняття документів на реєстрацію пасік (згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 року №107 та Порядку реєстрації пасік, затвердженому наказом
Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від
20.09.2000 р. №184/82);
- відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою захисту
майнових прав Баранівської територіальної громади як власника землі в особі
Баранівської міської ради, недопущення безоплатного використання земельних ділянок
комунальної власності, визначення та відшкодування збитків, завданих Баранівській ТГ
внаслідок порушення порядку землекористування.
У сфері комунального майна:
- проведення продажу об’єктів малої приватизації комунального майна
Баранівської територіальної громади, підготовка об’єктів до аукціону, розроблення умов
продажу, а саме: з умовами (без умов), зі зниженням старої ціни на 50%, методом
покрокового зниження стартової ціни, шляхом викупу;
- підготовка та проведення аукціонів з оренди комунального майна Баранівської
територіальної громади;
- розміщення Переліків першого та другого типу в реєстрі електронної торгової
системи;
- укладання договорів оренди комунального майна, укладання додаткових угод до
договорів оренди та угод про розірвання договорів оренди комунального майна;
- підготовка на розгляд сесій та виконавчого комітету Баранівської міської ради
проектів рішень;
- проведення перереєстрації громадян, які потребують поліпшення житлових умов
відповідно до п.25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів
УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470.
ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми та цільових Програм
Всі заходи, які передбачаються у наведеній таблиці на 2022 рік мають плановий
характер та будуть здійсненні тільки при наявності відповідних бюджетних призначень

№ п/п

Назва проекту

Джерела фінансування, тис. грн.
Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

2 372,0

2 372,0

1 430,0

1 430,0

Інфузомати( 30 шт.)

622,0

622,0

4

Біохімічний аналізатор крові

430,0

430,0

5

Клінічний аналізатор крові

275,0

275,0

6

Клінічний аналізатор сечі

45,0

45,0

ЕКГ багатоканальний(2шт)

40,0

40,0

1
2
3

7

Ендоскопічне обладнання (78т.78о
гастроскоп, відеоколоноскоп, системний
ендоскопічний відеоцентр, медичний
монітор, стійка під ендоскоп)
Лапароскопічне обладнання

Загальна
вартість
(тис. грн.)

8

Дефебрілятор з функцією синхронізації

100,0

100,0

9

Монітор з капнографією (2 шт)

200,0

200,0

11

Відсмоктувачі( 3 шт)

9,0

9,0

12

Пульсоксиметри( 10 шт)

10,0

10,0

14

15
20
21

22

23
24
25

Придбання обладнання та програмного
забезпечення для надання
адміністративних послуг РСЦ МВС
України в центрі надання
адміністративних послуг міської ради
Придбання кейсу АРМ «Мобільний
офіс»
Капітальний ремонт ганку з
улаштуванням пандусу Баранівського
ліцею №1
Капітальний ремонт приміщення
(термомодернізація) корпусу № 2
Полянківської ЗОШ І-ІІІ
Будівництво спортивного залу
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук,
за адресою: вул. Звягельська,17
м. Баранівка, Житомирської області
Капітальний ремонт туалетних
приміщень другого та третього поверхів
Баранівського ліцею №1
Капітальний ремонт санітарних кімнат
Кашперівської ЗОШ ст.
Капітальний ремонт санітарних кімнат
Полянківської ЗОШ І-ІІІ 78т..

Інші
джерела

500,0

-

50,0

450,0

200,0

-

20,0

180,0

578,473

578,473

2 000,0

2 000,0

8 000,0

8 000,0

10
559,106

10 559,106

447,092

447,092

382, 938

382, 938

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Капітальний ремонт
(термомодернізація) будівлі філії
Баранівського ліцею №1 «Вірлянська
початкова школа»
Реконструкція системи опалення з
переходом на альтернативні види
палива Баранівський ліцей № 1
Закупівля аналізаторів
Витрати на доступність будівель для
людей з інвалідністю
Капітальний ремонт водонапірної башти
м. Баранівка
Заміна 350 м.п. повітряної кабельної
лінії електроживлення свердловин по
вул.Набережна
Придбавання АС-машини
Відсутнє резервне джерело
водопостачання смт. Першотравенськ
Проведення опалювальної системи в
Центрі надання соціальних послуг (
Соборна,55)
Капітальний ремонт покрівлі в
приміщенні Центру надання соціальних
послуг (Соборна,55
Придбання та встановлення гаража
(Соборна,55)
Капітальний ремонт вуличного
освітлення на території громади
Капітальний ремонт дорожнього
покриття на території громади
Капітальний ремонт вуличного
освітлення по вулиці Дубрівське шосе в
м.Баранівка Житомирської області

40

Придбання службового автомобіля

41

Бюджет участі – 2022
Реалізація проекту «Полянки-Плаза» Бюджет участі – 2019
Реалізація проекту «Футбольне поле» с.
Кашперівка
Бюджет участі – 2019
Створення Центру культурних послуг
на базі МБК ім. А. Пашкевича
Придбання техніки для відділу
благоустрою та ЖКГ Баранівської
міської ради ( підмітальна щітка,
роторна косарка, бензиновий висото різ)
Придбання системи «Рада» та
комп’ютерної техніки

42
43
44
45
46

1 800,000

1 800,000

7 181,748

7 181,748

100,0
289,0

-

289,0

100,0
-

500,0

500,0

50,0

50,0

1200,0

1200,0

800,0

800,0
200,00

200,00

250,00

250,00

70,00

70,00
300,0

300,0

2 000,0

2 000,0
393,0

393,0
1 055,5

1 055,5
300,0

-

300,0

-

90,0

-

90,0

-

90,0

-

90,0

-

300,0

300,0

230,0

230,0

47

48

49

50

Комплексний план
просторового розвитку території
Баранівської міської ТГ НовоградВолинськогорайону Житомирської обл.
Відновлення фонарної лінії в с.
Мирославль: вул.Дубрівська (20
фонарів), вул.Зарічна ( 3 фонарі)
Проведення робіт по освітленню вул.
Польова, вул.Шосейна,
вул.Лук’янівська, вул.Шаруківська та
вул.Лісова в с.Берестівка
Виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт
містка через річку Свинобичка, яка
з’єднує село Берестівка

16000,0

16000,0

Після виготовлення проектно-кошторисної
документації
Після виготовлення проектно-кошторисної
документації

При наявності кошторисних призначень

Фінансування заходів і проектів Програми планується здійснювати за рахунок
коштів Державного Фонду регіонального розвитку, Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища, державного, обласного та місцевих бюджетів у
межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також за рахунок коштів інвесторів,
які залучаються до реалізації конкретних інвестиційних проектів та виконання програм,
міжнародних фінансових організацій, інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
Обсяг фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, передбачається
у проектах місцевих бюджетів за відповідними програмами у межах наявного
фінансового ресурсу.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8-го скликання
23 грудня 2021року

№1391

Про затвердження розпоряджень
міського голови прийнятих в
міжсесійний період
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку
Баранівської міської ради Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень
міського голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити
розпорядження
міського
період згідно з додатком (додається).

Міський голова

голови

прийняті

в

Олександр МІГЕЙ

міжсесійний

Додаток
до рішення 25 сесії 8 скликання
Баранівської міської
ради від 23.12.2021р. №1391

1. Розпорядження від 02.12.2021року № 377-од «Про внесення змін до річного
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2021 рік».
2. Розпорядження від 09.12.2021року № 379-од «Про внесення змін до річного
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2021 рік».
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Баранівська міська рада
Житомирської області
25 сесія 8 скликання
РІШЕННЯ
23 грудня 2021 року

№1392
____

Про затвердження Стратегії
розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період
до 2027 року
Розглянувши проект Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на
період до 2027 року, з метою планової розбудови міської територіальної громади,
забезпечення сталого економічного та соціального розвитку, з урахуванням звіту про
стратегічну екологічну оцінку документу державного планування, відповідно до ст. 25,
26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку
України», постанов КМУ від 05.08.2020 року №695 «Про затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 11.11.2015 року №932 «Про
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених регіональних стратегій і планів заходів», враховуючи основні стратегічні цілі
Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію розвитку Баранівської міської територіальної громади на період
до 2027 року.
2. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм комунальної власності, враховувати
основні напрямки Стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на
період до 2027 року при розробці бюджетів, планів соціально-економічного розвитку
громади та щорічних програм.
4. Доручити директору «Агенції місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської
міської ради (Свінціцькій Н.І.) здійснювати моніторинг впровадження Стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів із
реалізації стратегії розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023
роки та готувати щоквартальний моніторинговий звіт на розгляд міського голови.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради.
Міський голова

О.Ю. Мігей

Стратегія розвитку
Баранівської міської територіальної громади
до 2027 року

2021 рік
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Перелік скорочень

АЗПСМ – амбулаторія загальної практики – сімейної медицини
ВВП – валовий внутрішній продукт
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад
ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку
ЄС – Європейський Союз
ЖКГ – житлово-комунальне господарство
ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання
ЗУ – Закон України
МСБ – малий та середній бізнес
МТД – міжнародна технічна допомога
ОДА – обласна державна адміністрація
ОМС – органи місцевого самоврядування
ПДФО – податок на доходи фізичних осіб
ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад
ТГ – територіальна громада
ТЗ – технічне завдання на проект місцевого розвитку
ТПВ – тверді побутові відходи
ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт
ФП - фельдшерський пункт
ЦНАП – центр надання адміністративних послуг
ЦПМСД – центр первинної медико-санітарної допомоги

Вітальне слово міського голови

Наприкінці 2020 року ми завершили створення Баранівської міської територіальної громади
шляхом приєднання смт Першотравенськ.
Перед нами постала потреба сформулювати бачення розвитку громади у довгостроковій
перспективі в усіх сферах життєдіяльності. Тому було прийнято рішення розробити Стратегію розвитку
Баранівської міської територіальної громади до 2027 року, яка сприятиме системному покращенню
життя у громаді та План заходів із реалізації Стратегії розвитку на короткостроковий період до 2023
року.
Під час розробки Стратегії ми всіляко намагалися залучити якомога більше мешканців, хоча це
було не просто зробити в умовах пандемії, адже розуміємо, що пріоритети розвитку має розділяти та
підтримувати уся громада. Кожен мешканець повинен відчути та зрозуміти свою участь та
відповідальність у процесах планування, щоб в подальшому ми спільно могли працювати над
реалізацією наших планів.
Передусім важливо, щоб Стратегія розвитку не обмежувалася проголошенням гасел «Щоб всі
жили добре», але й відповідала на питання «Що саме ми маємо зробити, щоб досягнути поставлених
цілей?». Для цього документ має містити План заходів із реалізації Стратегії який слід чітко
дотримуватися.
Головне наше бачення щодо розвитку Баранівської міської територіальної громади – це розумна
спеціалізація: економічний розвиток громади плануємо продовжити на основі органічного агробізнесу.
Це сприятиме формуванню органічної спільноти активних громадян, органічному ставленню до
довкілля, органічному партнерству місцевої влади з громадо та бізнесом.
Олександр Мігей,
міський голова

1. ВСТУП
Баранівська міська територіальна громада – це органічний простір щедрої ПРИРОДИ,
активних ГРОМАДЯН, інновацій та органічного ВИРОБНИЦТВА
У проектуванні майбутнього акцент зроблено на «розумному зростанні» громади - розвиток плануємо
на основі «органічної» філософії: органічний бізнес, органічна спільнота громадян, органічне
співіснування з довкіллям та партнерство місцевої влади з громадою та бізнесом.
Ключ до успіху Стратегії – у формуванні соціального капіталу: осередків активних громадян,
стимулюванні підприємницької активності серед молоді і школярів, розбудові локальної ідентичності
(відчуття причетності до громади і гордості за свою громаду).

Важливий не стільки документ під назвою «Стратегія», скільки постійний процес стратегічного
планування – регулярні обговорення та узгодження щоденної діяльності із стратегічними цілями,
моніторинг та оцінювання стану впровадження Стратегії, за потреби – коригування пріоритетів. Усе це із залученням широкого кола громадських активістів та бізнесу, щоб кожен мав можливість відчути себе
частинкою майбутнього громади і побачити себе у майбутньому спільноти.
Реформа децентралізації вже показала свої позитивні сторони. Кожна громада, яка створилася в рамках
даної реформи може похизуватися певними досягненнями. Головними рушіями є те, що прийшло
розуміння, що за успіх потрібно боротися. Кожна громада щоб розвиватися має скласти індивідуальний
план розвитку. Одного рецепту для всіх не існує. Все залежить від географічного розташування
громади, від кількості населення, від активності громадян, від кількості малого та середнього бізнесу та
інших важливих факторів розвитку.
Враховуючи попередній досвід нашої громади, щодо впровадження плану заходів Стратегії розвитку
Баранівської міської ОТГ до 2020 року, під час розробки цих важливих документів ми зрозуміли, що
заважає розвитку нашій громаді, чого не вистачає, що потрібно робити, хто має бути залучений до
щоденної роботи по впровадженню запланованих заходів. Однією із складових успішного розвитку є
залучення коштів міжнародної технічної допомоги. І наша громада вже має певний досвід залучення
додаткових фінансових коштів для розвитку.
Отже, нам вдалося залучити кошти для старту розбудови нашої громади з її головною філософією
органічного простору. І тепер ми маємо продовжити цей не легкий шлях, і ми його здолаємо за умови
підтримки громадян нашої громади. Кожен має зробити персональний вклад в органічне майбутнє
нашої громади. Жоден не має права стояти осторонь нагальних питань розвитку. Ми повинні розуміти
важливість об’єднання зусиль заради успішного майбутнього Баранівської міської ТГ. Тільки разом ми
пройдемо цей шлях.
Впевнені щоб досягнути успіху потрібно наполегливо працювати. Отож долучайтесь!

2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ
Процес децентралізації влади, розпочатий в Україні у 2014 році, у жовтні 2020 року процес об`єднання
завершився. Реформа децентралізація передбачає, що спроможні територіальні громади (далі - ТГ)
мають стати базовим рівнем ефективної системи влади в Україні. Водночас процес консолідації громад
є тривалим та неоднозначним. На етапі створення ТГ - численні виклики, серед яких ключовими є:
 спроможність до ефективного управління суттєво більшими бюджетними ресурсами, а також
земельними ресурсами за межами населених пунктів, які стали доступними після формування ТГ.
Ускладнена відсутністю узгоджених пріоритетів розвитку між окремими населеними пунктами у
складі ТГ.
 збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах
ТГ.
 обмеженість статистичних даних щодо соціально-економічного розвитку, демографічної ситуації та
інших сфер селища Першотравенськ, який увійшов до складу ТГ.
 нечітка розмежованість повноважень між органами влади районного, обласного рівнів та
новоствореної ТГ.
У більш широкому контексті ТГ повинна ефективно відповідати зовнішнім викликам, таким як
глобалізація, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення
міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси.
Відповіддю має стати стратегічне планування розвитку ТГ з визначенням пріоритетних цілей та
фокусуванням обмежених ресурсів на досягнення саме таких цілей. У цьому контексті важливим є не
тільки (і не стільки) сам планувальний документ, скільки процес його створення за участі широкого
кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, підприємств, установ та
організацій.

Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування Баранівської ТГ, переважно,
використовувався термін «стратегічне планування ТГ». Однак, цей термін слід використовувати із
розумінням того, що:
 Однією з ознак «стратегічності» плану є довгостроковий горизонт планування (7 років). У
новоствореної ТГ вже є «історія», тобто, можливо відстежити поведінку територіальної громади як
цілісної територіальної соціально-економічної системи за попередні періоди, а період ідентифікації
базових умов, які мають суттєвий вплив на подальшу суб‘єктність ТГ, відбулися упродовж 20172020 років.
 Стратегія громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого рівня – області, країни. На
сьогодні стратегії вищого рівня розроблені на період до 2027 року.
Відтак на цьому етапі розроблено довгостроковий (на 2021-2027 рр.) план розвитку ТГ. У 2020 році,
були сформовані базові умови функціонування ТГ та відповідний масив статистичних даних, це дає
можливість розробити повноцінний довгостроковий (на 7 років) стратегічний план розвитку ТГ.
Підготовка стратегічного плану відбувалася у відповідності до методології, запропонованої Проектом
Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
Методологія розглядає сталість (сталий розвиток) і соціальну інтеграцію як основні принципи
місцевого розвитку - як це викладено в таблиці.
Принципи місцевого розвитку
Відповідальне управління довкіллям та
раціональним використанням природних
ресурсів
 покращення обізнаності щодо обмежених
природних ресурсів та небезпеки для
середовища проживання
 поліпшення
середовища
проживання,
важливі природні ресурси зберігаються для
майбутніх поколінь
Стала економіка
 створення сильної, динамічної і сталої
економіки, яка забезпечує процвітання
 створення
рівних
економічних
можливостей для всіх. Екологічні втрати
компенсують ті,
хто їх спричиняє.
Ефективне
використання
ресурсів
стимулюється

Здорова і справедлива громада
 забезпечення різних потреб усіх
громадян
через
сприяння
особистому
благополуччю
та
соціальній інтеграції
 забезпечення рівних шансів для всіх
Практика належного урядування
 постійне
вдосконалення
ефективного
урядування
із
залученням творчості та енергії
громадян

Залучення широкого кола громадян до творення стратегічного плану розвитку ТГ дозволяє,
ідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження
діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є
обов’язкова участь у ньому усіх активних та зацікавлених представників громади. Розроблена таким
чином Стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя».
Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або
політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя, зміцнення місцевої демократії,
виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.
Організаційний і методичний супровід та керівництво розробки Стратегії розвитку здійснювала
комунальна установа «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради в
особі директора Свінціцької Наталії.

Експертну підтримку цього процесу здійснював кандидата економічних наук Дацишин Маркіян.
Розпорядженням міського голови було створено Робочу групу (далі РГ) з розробки Стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади до 2027 року у складі 35 –ти осіб (додаток 1).
РГ у складі 12 осіб було створено як підгрупу Робочої групи з розробки Стратегії розвитку
Баранівської міської територіальної громади до 2027 року з метою розробки Плану МЕР як
економічного блоку Стратегії розвитку.
Підготовка стратегічного плану та плану місцевого економічного розвитку розпочалася з проведення
соціально-економічного аналізу, який включав у себе:
 збір та аналіз первинних даних по селищу Першотравенськ;



дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктів
Баранівської міської ТГ, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей
розвитку громади;
Протягом 2017-2021 рр. проведено 5 хвиль опитувань методом face-to-face, статистична похибка не
перевищує ±5,0%;
- у січні 2021 року опитано 612 респондентів, з них 406 - у м. Баранівка та у 12-ти старостатах, 206 –
у смт Першотравенськ;
- у лютому 2020 - 611 респондентів;
- у березні 2019 - 625 респондентів;
- у травні-червні 2018 - 606 респондентів;
- у травні 2017 проведено першу хвилю (562 респонденти) у рамках підготовки Стратегії на період
до 2020 року.
Метод опитування залишався незмінним протягом усіх хвиль (face-to-face), як і побудова вибірки з
урахуванням квот за статтю та віком.



Окремо у лютому 2020 р. та серпні-вересні 2020 р. було проведено анкетування серед підприємців;

У процесі стратегічного планування було проведено низку публічних заходів.
Можливість проведення засідань РГ було ускладнене через карантинні обмеження і значна частина
роботи відбувалася в онлайн форматі. В оф-лайн форматі, зокрема, було проведені 27 і 28.01.2021 року
семінари з питань підготовки проектів розвитку для різних цільових груп у рамках проекту ЄС
“Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ”.
10 червня 2021 року відбулося засідання Робочої групи, під час якого:


проведено SWOT-аналіз, як визначити свої переваги для розвитку?; аналіз ключових параметрів ТГ;
 визначено перелік стратегічних, операційних цілей та завдань розвитку (Дерево цілей розвитку
громади),
 обговорено формат та особливості підготовки технічних завдань на проекти розвитку, які
відповідають завданням Стратегії.

На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проект SWOT-матриці – проведений
аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні
висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Баранівської територіальної
громади.
Упродовж червня та серпня 2021 року у старостинських округах відбулися зустрічі з активними
жителями під час яких проведено додаткові сесії SWOT-аналізу, обговорено варіанти формулювання

стратегічного бачення, стратегічних та операційних цілей розвитку, а також збір проектних ідей до
Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку на період 2021-2023 роки.
На цій основі допрацьовано зведені результати SWOT-аналізу, уточнено Дерево цілей розвитку.
Протягом серпня - вересня 2021 року відбувалася підготовка технічних завдань на проекти місцевого
розвитку, за потреби проводилися консультації з відповідальними особами.
18 червня 2021 року на сесії Баранівської міської ради депутати підтримали та затвердили План
місцевого економічного розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
Даний план є економічним блоком Стратегії розвитку.
Усі засідання проводились у відкритому режимі, але з дотриманням карантинних обмежень, тому усі
бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану.
Про хід розробки Стратегії розвитку та заходи, що відбувалися в процесі розробки публікувалися на
сторінці КУ «АМОР» у соціальній мережі facebook.
27.01.2021 р. – Семінар з питань підготовки Плану місцевого економічного розвитку і Дорожньої карти
на 2021 рік
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/photos/pcb.682769405753542/682769175753565
28.01.2021 р. - семінар «Підготовка і впровадження проектів місцевого розвитку»
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/photos/pcb.683115665718916/683115295718953
10.06.2021 р. – Засідання Робочої групи: "SWOT - аналіз, як визначити свої переваги для розвитку?"
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/photos/pcb.750596792304136/750587015638447/
18.06.2021 року – Зустріч з активом Полянківського старостату: SWOT – аналіз, проекти розвитку.
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/photos/pcb.756775848352897/756741398356342/
10.08.2021 року – Зустріч з активом Першотравенського старостату: SWOT – аналіз, проекти розвитку.
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/photos/pcb.784537582243390/784520162245132/
20.08.2021 року – Оголошено про збір ідей проектів до Стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації Стратегії на період 20212023 років.
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/photos/a.160834794613675/790290711668077/
25.08.2021 року – Зустріч активом Марківського старостату: SWOT – аналіз, проекти розвитку.
25.08.2021 року - Зустріч активом Суємецького старостату: SWOT – аналіз, проекти розвитку.
04.10.2021 року – Засідання робочої групи з розробки Стратегії.
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/photos/pcb.817169382313543/817092595654555

3.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРТОВИХ УМОВ

Процес утворення Баранівської міської територіальної громади завершено проведенням перших
місцевих виборів у жовтні 2020 року. До складу Баранівської міської ТГ увійшли 35 населених пунктів,
доєднавши до громади смт Першотравенськ.
ТГ займає площу 602,001 км2 з населенням 26 тис. мешканців, у тому числі у м. Баранівка – 12 тис.
осіб.

Рис.1. Мапа Баранівської міської ТГ
Порівняння Баранівської міської ТГ, району та області
Площа, км2
Баранівська міська ТГ
Новоград – Волинський
район
Житомирська область

602,001
5237,300
29651,700

Площа ОТГ, % до
Населення
району/області
х
26745
11,5%
169704
2,0%

1208212

Населення ОТГ, %
до району/області
х
15,8%

Густота
населення
44,4
32,4

2,2%

40,7

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію
районів». Після внесення змін до адміністративно-територіального устрою в Україні Баранівська міська
ТГ ввійшла до складу новоствореного Новоград-Волинського району (Склад району - 2 міські громади,
3 селищні громади, 7 сільських громад). Баранівська громада зайняла друге місце за кількістю
населення після Новоград-Волинської міської ТГ, та друге місце за площею після Ємільчинської
селищної ТГ.

Економічна база ТГ формується за рахунок підприємств лісопереробної, обробної та харчової
промисловості, передусім - державного підприємства «Баранівське лісомисливське господарство».

Рис.2 Структура промислового виробництва Баранівської міської ТГ
На місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 15% працездатного населення (усього - 13
тисяч осіб). Вагому роль відіграє як фактор географічної близькості обласного центру – Житомира (75
км) та районного центру м. Новоград-Волинського (38 км), так і сезонна зайнятість на
сільськогосподарських роботах і неформальна зайнятість. Частка осіб старшого працездатного і
пенсійного віку у громаді динамічно зростає. Тому для Баранівської міської ТГ актуальними є ті ж
демографічні проблеми, що і на національному рівні: передусім - старіння населення. Ще майже 1000
осіб зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Рис.3 Активні платники податків до місцевого бюджету на 01.08.2021

Рис. 4 Чисельність працівників задіяних на підприємствах громади
У цілому заробітна плата в економіці ОТГ відповідає середньому рівню по Житомирській області, за
винятком роздрібної торгівлі (86% від середньої по області) та організації харчування (50%).

Привертають увагу нижчі рівні оплати праці у бюджетному секторі ОТГ: в освіти (86% від середньої по
області) та охорони здоров’я і соціальної допомоги (81%).
При цьому, що навіть за такого рівня середніх зарплат саме ці два сектори сумарно є найбільшими
платниками податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до місцевого бюджету, випереджаючи суб’єктів
підприємницької діяльності.

Рис. 5 Найбільші платники ПДФО за 2020 рік
Загалом у доходах бюджету ТГ на ПДФО припадає майже 61% і – з огляду на продовження Урядової
політики підвищення мінімальної зарплати – матиме тенденцію до росту.

Рис. 6 Структура надходжень до місцевого бюджету у порівнянні за 2018 - 2020 років
На тлі інших 110 ТГ України з чисельністю населення більше 15 тис. осіб (за результатами
оцінки фінансової спроможності ТГ у 2020 році, проведеної Групою фінансового моніторингу
Центрального офісу реформи при Мінрегіоні)
Баранівська міська ТГ виглядає не надто переконливо (загальне 106-е місце по Україні та 7-е
серед 8 ТГ Житомирської області):
- за величиною власних доходів загального фонду на 1 мешканця (без трансфертів) Баранівська
міська ТГ посідає 96-е місце (3158,00 грн/особу),
- видатки загального фонду на 1 мешканця складають 6535,60 грн. - 61-е місце у рейтингу,
- за обсягом кап. видатків (без субвенцій з держбюджету) – 99-е (324,90 грн/особу);
- за питомою вагою видатків на утримання апарату управління – 95-е (27,8% у власних ресурсах
(без трансфертів)).

- рівень дотаційності бюджету - 17,3% (83-е місце).
Якщо зробити такий же аналіз за вісім місяців поточного року (січень-серпень 2021 р.)
то побачимо, що результат погіршився, але сподіваємось на вирівнювання за даними всього
року.
- за величиною власних доходів загального фонду на 1 мешканця (без трансфертів) Баранівська
міська ТГ серед 66 громад області посіла 65 місце – 1654,4 грн/особу, доходи зменшилися на
52%.
- Співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами
громади – 28 місце по області – 27,0% - цей показник покращився лише на 0,8%
- Рівень дотаційності бюджету – 22,9% - показник збільшився на 5.6%
- Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету громади – 90,2%.
- Частка місцевих податків в дохідній частині загального фонду бюджетів територіальної
громади – 30,14%
Попри певну контраверсійність такого підходу до рейтингової оцінки ТГ, на сьогодні відсутні інші
інтегральні оцінки, які б дали можливість порівняння ТГ між собою.
Випускники загальноосвітніх навчальних закладів ТГ за підсумками ЗНО у 2019-2021 роках в
цілому показали середньо-низькі результати, порівняльні з середніми по Житомирській області. Жоден
навчальний заклад не ввійшов до 10 лідерів по Житомирській області, лише Першотравенський ліцей у
2020 році ввійшов до 20 кращих закладів освіти за результатами ЗНО (19 місце/34 учні).
Водночас, при детальнішому аналізі очевидними є значні розбіжності між окремими школами. Якщо у
Баранівському ліцеї №1 180+ балів з «Української мови та літератури» отримали 11 випускників, то у
Першотравенському ліцеї – лише 3 випускники, якщо це викласти у % до загальної кількості
випускників по кожному ліцеї то у Баранівському ліцеї №1 – 23,91%, а у Першотравенському ліцеї –
12,0%

Рис.7 Кількість випускників ЗНЗ Баранівської міської ТГ, які отримали 180+ балів на ЗНО-2020 –
2021 н. р. з «Української мови та літератури»

Проблемними для більшості шкіл є стан приміщень та рівень оснащеності класів, спортивних залів,
майстерень, а також наповнюваність класів. Порівнявши кількість учнів на вересень 2020 року з
вереснем 2021 року ми бачимо зменшення на 202 учні. Така тенденція змушує здійснювати
оптимізацію закладів освіти по громаді. Але з іншого боку це має стимулювати керівництво громади до

покращення оснащеності опорних шкіл громади та надання Першотравенському ліцею статусу
опорного освітнього закладу.

Рис.8 Кількість учнів у закладах освіти Баранівської міської ТГ
Дошкільною освітою у громаді охоплено дещо більше 90% дітей віком до 6 років. Велика кількість
дитячих садків переповнена (напр. найбільший ЗДО у м. Баранівка заповнений на 122%, Полянківський
ЗДО заповнений на 226%), покращити ситуацію можна відкриттям нових ЗДО там де є потреба, у кінці
2021 року планується відкриття у м. Баранівка ЗДО «Лесина казка» із потужністю 20 дітей.

Рис.9 Кількість вихованців та вихователів у ЗДО Баранівської міської ТГ
Первинну медичну допомогу в ТГ надають 6 лікарських амбулаторій, в яких працюють 17 лікарів ПМД.
Найбільша АЗПСМ обслуговує 72% усіх мешканців ТГ (м. Баранівка і 14 сіл, окремі з яких віддалені на
понад 20 км).
Рис. 10 Розподіл прикріпленого населення ТГ між амбулаторіями ЗПСМ, на 01.07.20, без
урахування смт Першотравенськ

Нерівномірний розподіл прикріпленого населення, успадкований від районного укладу, зумовлює
суттєві відмінності у доступності для мешканців лікарської допомоги. Третина мешканців ТГ
проживають на відстані понад 3 км до «своєї» АЗПСМ. Зокрема 17% має добиратися понад 7 км до
найближчої АЗПСМ, а у деяких селах ця відстань досягає майже 30 км.
Ситуацію погіршує недостатність санітарних автомобілів та їх технічний стан, які обслуговують
невідкладну медичну допомогу .

Рис. 11 Розподіл мешканців ТГ за доступністю лікарської допомоги (відстань до амбулаторії
ЗПСМ)

Водночас, Баранівська ТГ є винятком з типової для сільських територій ситуації дефіциту кадрів на
первинному рівні. Практично на всіх дільницях навантаження на 1 лікаря ПМД становить у межах 15001900 прикріплених. Хоча актуальної є проблема залучення молодих кадрів.
Згідно опитування населення у 2021 році щодо довіри, найбільше респондентів довіряють своєму
сімейному лікарю та старості.

4. ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ
4.1. Демографічний прогноз
Як було зазначено, складність аналізу соціально-економічних тенденцій і, тим більше, їх прогнозування
для новоутворених територіальних громад полягає у тому, що громади як цілісні соціально-економічні
системи поки що не мають своєї спільної «історії» та усталених взаємозв’язків.
Тому, вивчаючи соціально-економічні тенденції новоутвореної ТГ, ми розуміємо певну умовність тих
даних, які складає математична сукупність населених пунктів – суб’єктів нової ТГ. Наприклад, сумуючи
статистичні дані по громаді, ми частково «губимо» специфіку якогось села, проте виходимо на певні
узагальнення картини по всій громаді. Така методологія дослідження ретроспективи соціально-

економічних процесів, які відбувалися на території ТГ до її юридичного визначення і фактичного
становлення, доволі умовна, але іншої не існує. Тому такий аналіз «сукупності даних», не будучи у
строгому сенсі науковим, все ж дозволяє побачити загальні тенденції, а відтак - побудувати прогнози на
період планування.
Одним з ключових показників для прогнозування є чисельність населення. Демографічні процеси
відзначаються інерційністю, а отже демографічні кризи минулого відбиваються на демографічних
процесах впродовж наступних десятиліть. Такою демографічною кризою в Україні (як і у Житомирській
області) був різкий спад народжуваності з середини і до кінця 1990-х років, спричинений падінням рівня
життя населення.

Рис 12. Статево-вікова піраміда населення України на 1 січня 2016 року
На діаграмі виразно помітна так звана «демографічна яма» у віковій категорії 10-20 років. Вочевидь, ця
«яма» впродовж наступного десятиліття нікуди не зникне, а лише переміститься по осі вгору.
Це означає, що до 2020 року в громаді, як і в цілому по регіону, буде відчуватися брак населення
молодшого працездатного віку.
Більше того, низхідна динаміка народжуваності як по Україні, так і на території ТГ протягом 2010-2020
рр. окреслює перспективу нової «демографічної ями», яку потрібно враховувати при плануванні мережі
навчальних закладів після 2020 року.

Рис. 12 Статистичні дані, які характеризують демографічні тенденції у громаді, дозволяють
методом екстраполяції (без врахування показників міграції) виконати деякі прогнози до 2027 року

Рис. 13 Вікова структура мешканців у розрізі м. Баранівка і старостинських округів Баранівської
міської ТГ, станом на 01.01.2021 року

Рис. 14 Прогноз чисельності населення Баранівської ТГ (без врахування смт Першотравенськ,
приєднаного 25.10.2020 року)
Очевидним є зростання частки осіб старшого працездатного і пенсійного віку. Така структура є
характерною не лише для локального виміру, але й також і для регіонального та національного рівнів.
Тому, для Баранівської міської ТГ можна виокремлювати ті ж демографічні проблеми у
середньостроковому періоді, що і на макрорівні, як-от старіння населення, прискорений відтік
кваліфікованих працівників у великі міста і таке інше.

Суттєво вплинути на такий тренд може місцевий економічний розвиток, який матиме наслідком
позитивне сальдо міграції та зростання кількості місцевих сімей з 2 і більше дітьми.
4.2. Сценарії розвитку Баранівської громади
Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору.
Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею
ймовірності за певних умов. Такі умови (фактори) можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.
Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припущення, за
яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

Консервативний сценарій
Консервативний (песимістичний) сценарій розвитку громади формується за комплексом припущень, що
тривкі у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як
соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється
за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.
Базові припущення – національний та регіональний рівень:
1. Російська військова агресія на Сході України: залишається ризик переходу в активну фазу,
конфлікт на лінії розмежування періодично загострюється
2. Зростаючі видатки держбюджету на утримання ЗСУ та ВПК обмежують бюджетні ресурси на
інфраструктурні та інші розвиткові проекти
3. Рівень корупції в країні суттєво не змінюється
4. На існуючі ТГ перекладається все більший обсяг фінансових зобов’язань
5. ВВП України поступово відновлюється, однак низькими темпами - по 2-2,5% щороку
6. Зберігаються ризики девальвації гривні
7. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, інвестиційна активність обмежена
8. Корупційний і податковий тиск на підприємців залишається високий, банківські кредити – дорогі
та малодоступні. Відтак підприємницька активність обмежена
9. Доходи населення зростають малими темпами, не вищими, аніж інфляція
10. З ростом тарифів на комунальні послуги підвищується ймовірність кризи не платежів населення,
що призводить до поглиблення проблем ЖКГ.
11. Вплив на розвиток громад COVID - 19
Базові припущення – місцевий рівень:
1. На фоні макроекономічних тенденцій зростають обсяги міграції молоді, у т. ч. старшокласників
закордон, зокрема до Республіки Польща.
2. Рівень купівельної спроможності населення знижується, винятки становлять домогосподарства,
які отримують грошові перекази з-за кордону від трудових мігрантів
3. Рівень фінансової спроможності громади не покращується через економічну ситуацію
4. Ринок органічної аграрної продукції зростає низькими темпами, що ускладнює вихід на ринок
нових гравців
5. Ідентичність громади локалізується довкола міста Баранівка, поглиблюючи дистанцію між
центральною садибою та іншими поселеннями.
У результаті:
Населення громади скорочується все вищими темпами, зокрема за рахунок міграції молодих людей і
цілих сімей. Зменшення кількості дітей шкільного віку зумовлює потребу у радикальній оптимізації
шкіл. Малий і середній бізнес не розвивається. Доходів бюджету ТГ недостатньо для покращання
інфраструктури громади. Сільські території животіють, фінансування відбувається за залишковим
принципом. Серед місцевих мешканців зростає соціальна напруга та невдоволення об’єднанням в ТГ.
Прогресивний сценарій
Прогресивний (оптимістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються
найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити
самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах динамічного
розвитку країни.
Базові припущення – національний та регіональний рівень:
1. РФ згортає військову присутність на Сході України і локалізує військові дії
2. Державні інвестиції на розвиток інфраструктури дозволяють суттєво покращити стан доріг та
дорожньої інфраструктури.

3. Кошти ДФРР розподіляються на конкурсних засадах і реально стимулюють місцевий
економічний розвиток фінансуючи лише розвиткові проекти
4. Впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін. Як наслідок –
зменшується корупційний тиск на бізнес і громадян
5. ВВП країни починає випереджуюче зростання – по 4-6% щороку
6. Гривня стабільна
7. Інвестиційна привабливість країни покращується
8. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні»
9. Доходи населення поступово зростають
10. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту не платежів внаслідок зростання тарифів на
комунальні послуги
11. Регіон активно впроваджує Стратегію розвитку Житомирщини
Базові припущення – місцевий рівень:
1. Застосовуються на практиці базові планувальні документи громади: Стратегія розвитку громади,
План місцевого економічного розвитку, Комплексний план просторового розвитку
2. Фінансова спроможність громади підвищується, передусім за рахунок нарощування власних
ресурсів
3. Екологічні ризики мінімізуються
4. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає привабливою
для інвесторів
5. Створюються привабливі інвестиційні пропозиції, насамперед, у сфері органічного агробізнесу
6. Громада є активним реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку, проектів МТД та
кредитів МФО
7. Громада ефективно використовує бюджетні та позабюджетні інвестиції у розвиток
інфраструктури
У результаті:
Громада позиціонує себе як осередок органічного агробізнесу. Внаслідок злагодженої політики регіону і
громади формуються і просуваються на інвестиційні ринки привабливі інвестиційні пропозиції.
Залучення інвесторів дозволить змінити імідж Баранівки. Супутніми послугами стають зелений туризм.
Зросте кількість робочих місць та рівень доходів населення. Малий і середній бізнес розвивається як
кластер виробників екологічно чистої продукції.
Розвиток сільських територій громади забезпечується інвестиціями в аграрний сектор, підтримкою
сімейних молочних ферм, фермерських господарств та неаграрними видами бізнесу. Аграрний сектор
громади забезпечує продуктами харчування національний ринок та експортує їх.
Активна діяльність громади у залученні коштів, зокрема з ДФРР та МТД, дозволить поступово
покращити інженерну та соціальну інфраструктуру.
4.3. Стратегічне бачення Баранівської громади
На основі SWOT-аналізу та експертних обговорень, з урахуванням результатів опитування
мешканців, сформовано таке бачення громади у майбутньому:

Баранівська громада – це
органічний простір щедрої ПРИРОДИ,
активних ГРОМАДЯН,
інновацій та органічного ВИРОБНИЦТВА

4.4. SWOT/TOWS-аналіз громади
Фактори SWOT Баранівської міської ТГ (за результатами засідань Робочої групи,
а також громадських обговорень проведених у старостатах)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Сильні сторони
Наявність бренду громади (ТМ)
Наявність
Плану
дій
сталого
енергетичного розвитку та клімату до 2030
року
Позитивний досвід реалізації проектів
кредитними коштами НЕФКО (1176,1 тис.
грн. -2013 рік; 4949,1 тис. грн. – 2018 рік)
та гранту ЄС (1015,1 тис. євро)
Присутність підприємств, що сертифіковані
за системою ЄС «Organic Standard» - 9
компаній станом на 01.01.2021 року.
Корисні копалини (пегматит, граніт,
бутовий камінь, пісок)
Людський ресурс працездатного віку: 51%
мешканців громади - молодші 40 років
Національна і релігійна толерантність
(польська община)
Лісові масиви як рекреаційний потенціал
для ягідництва.
Локація – близькість до чотирьох обласних
центрів (Житомир 77 км, Рівне 136 км,
Хмельницький 139 км, Вінниця 179 км),
Києва (217 км) і міжнародної траси Е40 (38
км)
Прийнятні для розвитку малого бізнесу
ставки єдиного та інших податків
Наявність в громаді установи (проектного
офісу) «Агенція місцевого органічного
розвитку – АМОР»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Слабкі сторони
Безробіття, особливо серед молоді.
Низька
купівельна
спроможність
громадян
Міграція молоді за межі громади
Старіння мешканців і знелюднення
окремих сіл
Екологія.
Слабка підприємницька ініціативність
Брак стартового капіталу (приватних
заощаджень)
Відсутність кваліфікованої робочої сили
та низький освітній рівень населення.
Не систематизовані для доступу в
мережі Інтернет місцеві нормативноправові акти.
Адміністративний тиск перевіряючих
органів на бізнес, їх корумпованість (з
опитування)
Обмеженість ринків збуту більшості
малих підприємств
Дефіцит місцевого бюджету, залежність
від
двох
платників
податків
(лісопереробна і бюджетна сфера), що
обмежує
можливості
фінансувати
програми розвитку підприємництва
Низький рівень сплати податків мікро та
малим бізнесом, зокрема через не
оформлення працівників (ПДФО).
Неформальний (тіньовий) характер
роботи багатьох МСП, що ускладнює
доступ до пільгових кредитів
Брак знань для ведення та розвитку
бізнесу, невисока юридична і фінансова
грамотність підприємців
Зношеність
інженерно-технічних
комунікацій у більшості поселень
громади

Можливості
1. Ріст попиту на органічні агропродукти в
Україні та закордоном
2. Доступність ресурсів міжнародної технічної
допомоги для тер. громад
3. Безвізовий режим з ЄС – ріст попиту на
продукцію
місцевих
підприємств,
можливості для навчання, вивчення
міжнародного
досвіду,
налагодження
контактів
4. Доступність бюджетної підтримки для ТГ
(ДФРР, кошти донорів та ін.)
5. Доступність альтернативних джерел енергії
– зменшення ціни, пільгові кредити і квота
ДФРР на енергозбереження (рис.34)
6. Покращення інвестиційного клімату в
Україні (ріст позицій у міжнародних
рейтингах)
7. Ріст популярності зеленого/екологічного і
крафтового (ремесла) туризму
8. Культурні зв’язки з Республіками Польщі,
Литви, Естонії
дають можливість
організації програм обмінів між громадами
відповідного рівня (школярі, бізнесмени,
журналісти та ін).

Загрози
1. Макроекономічна нестабільність
2. Нестабільність політичної ситуації в
Україні.
3. Активізація російської агресії на Сході
України.
4. Дорогі кредитні ресурси у банках
5. Якість
і
мінливість
податкового
законодавства
6. Слабкість механізмів захисту від нечесної
конкуренції, рейдерства, ризик втрати
виробничих потужностей та земель через
рейдерство
7. Відтік кваліфікованих кадрів, особливо
молоді, за межі громади
8. Посилення позицій агрохолдингів, зокрема
у результаті земельної реформи
9. Ревізія положень реформи ОМС зі
збільшенням навантаження на бюджети ТГ
10. Продовження пандемії COVID – 19,
карантинні обмеження для бізнесу
,

SWOT/TOWS-аналіз виявляє взаємозв‘язки сформульованих факторів через матрицю SWOT/TOWS та
дозволяє визначити, як саме виявлені комбінації факторів впливають на вибір тої чи іншої стратегії, які
«точки зростання» формують ті чи інші «кластери» комбінацій факторів SWOT, які конкурентні
переваги території та зовнішні виклики мають стратегічне значення для громади. Саме ці взаємозв‘язки
дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного
вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову
перспективу. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий.
Висновки та ідентифікація пріоритетів розвитку:
Порівняльні переваги
(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)
 наявність сертифікованих ЄС виробників органічної продукції, наявність достатньої кількості
трудових ресурсів молодого віку, достатньої кількості екологічно чистих сільськогосподарських
земель – усі ці можливості стимулюватимуть створення точки економічного росту – кластеру
органічних агровиробників.
 Очікувані можливості росту попиту на органічну продукцію в Україні та закордоном призведе до
зростання обсягів продаж органічної продукції, а відтак – до росту зайнятості та доходів
населення громади.
 Ріст популярності зеленого/екологічного і крафтового (ремесла) туризму у форматі «тур
вихідних днів» в Україні (з огляду на близькість до 5 обласних центрів та м. Києва) відкриває
можливості залучення потоків туристів на територію громади. Особливо з огляду на локації,
пов’язані із видатними історичними постатями – Леся Українка, Анатолій Пашкевич.
 Успішний досвід впровадження проектів за кошти МТД та кредитів МФО підвищує ймовірність
залучення додаткових ресурсів від міжнародних донорів.
 Культурні зв’язки з Республіками Польщі, Литви, Естонії дають можливість організації програм
обмінів між громадами відповідного рівня (школярі, бізнесмени, журналісти та ін).

Виклики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)
 Інвестиційна активність та покращання бізнес-клімату в Україні сприятиме підвищенню
підприємницької активності у громаді та створенню робочих місць. Безвізовий режим
спростить не лише виїзд українських громадян закордон, але й спростить налагодження бізнесконтактів (передусім з сусідньою Польщею), інтеграцію молоді у європейські мережі, зокрема й
для цілей залучення грантових коштів та коштів структурних фондів ЄС у громаду.
 Зношеність інженерно-технічних комунікацій у більшості поселень громади, неналежна
якість або відсутність дорожнього покриття між населеними пунктами в довгостроковій
перспективі можуть бути усунуті завдяки бюджетній підтримці, що надається для ТГ, а також
ресурсами ДФРР.
 активне використання механізмів залучення коштів міжнародної технічної допомоги (грантів)
стимулюватиме як розвиток спроможності місцевих громадських організацій, так і розбудову
партнерських контактів з міжнародними інституціями.
Ризики
(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)
 Згортання реформ та, як наслідок цього, скорочення обсягів фінансової підтримки ТГ
обмежуватиме реконструкцію інженерно-технічних комунікацій, доріг у громаді.
 Продовження масштабних екологічних НП на річках громади стане більш ймовірним за умов
обмежених бюджетних можливостей та відчуття безкарності порушників
 Загострення відносин з представниками польської общини може стати результатом провокацій,
які мають на меті геополітичні цілі.


Загострення пандемії COVID – 19

5. СТРАТЕГІЧНІ та ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT/TOWS-аналізу, фокус-групових
обговорень та опитування мешканців, члени робочої групи обрали як базовий сценарій розвитку, що
передбачає розвиток конкурентних переваг громади з використанням нових можливостей, які
виникають в Україні та у світі.
При цьому передумовою успіху є формування громади як спільноти активних громадян, поєднаних
спільною локальною ідентичністю.
Таким чином були обрані чотири Стратегічні цілі розвитку громади:
1. САМОВРЯДНА ОРГАНІЧНА СПІЛЬНОТА ІНІЦІАТИВНИХ ГРОМАДЯН, СПРОМОЖНИХ
ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ
Передбачає фокусування зусиль на формуванні власне громади – як спільноти активних і
доброзичливих громадян. Точніше – на формуванні соціального капіталу, який зараз лише зароджується
у протистоянні з апатією. На цій основі можлива розбудова взаємної довіри і толерантності, а відтак – і
спільної локальної ідентичності.
За даними опитування, 60% вважають ключовими перешкодами для розвитку громади низьку
активність громадян, пасивність влади і брак підприємницької ініціативності. Відтак є потреба у
стимулюванні, починаючи зі школи, практик самоорганізації і самоврядності, та популяризації історій
успіху.
Передумовою є створення позитивного інформаційного простору і забезпечення можливості залучення
громадян до управління справами громади («соціальні ліфти» для молоді).

2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА
ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ
Двигуном місцевого економічного розвитку має стати екологічно дружній, органічний бізнес переважно
у сфері агровиробництва. Світова практика свідчить, що у такому форматі працюють, переважно, малий
і середній бізнес (а не агрохолдинги), який мотивований до співпраці між собою для досягнення
синергічного ефекту.
Сучасні інформаційні технології дають можливість продавати свою продукцію по всій країні та світі, не
виходячи з дому через мережу Інтернет. Це відкриває надзвичайні можливості для реалізації
підприємницького потенціалу молоді, зокрема старшокласників.
У результаті планується вирішення проблеми високого безробіття, яку 86% респондентів назвали
проблемою №1 громади.
3. ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОГО
ГРОМАДЯНИНА
Нинішній плачевний стан більшості елементів інфраструктури та постійні загрози для довкілля не
сприяють комфортним умовам життя, зокрема молодих працездатних людей. Так, майже 2/3 опитаних
віднесли ремонти доріг і тротуарів до першої «п’ятірки» пріоритетів розвитку громади. Також серед
першочергових завдань – благоустрій населених пунктів (46%), покращення водопостачання (40%),
водовідведення (34%).
4. ДРУЖНЄ УРЯДУВАННЯ: ЯКІСНІ ТА ДОСТУПНІ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА
СПОРТИВНІ ПОСЛУГИ
Найбільш негативні оцінки респондентів (серед публічних послуг) отримала сфера охорони здоров‘я
(36% незадоволені, лише 3% поставили «відмінно» і 9% - «добре»). Це типова характеристика для
більшості ТГ, що ставить тему медичного забезпечення на чільне місце у порядку денному.
З іншого боку, відносно добрі оцінки для сфери шкільної освіти (21% - «відмінно», 49% - «добре») не
означають, що школи не потребують також особливої уваги. Навпаки, для досягнення стратегічної цілі
№1 критично важливо сформувати нову модель відносин «школа – громада» та запровадити реальні
практики шкільного самоврядування. Окремий акцент – на формуванні навичок підприємництва та
відновлення традиційних ремесел у рамках шкільної програми трудового навчання.
Для досягнення стратегічного бачення за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі.
Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління розвитком громади. Стратегічні цілі
повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади:
Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на питання, яким чином громада
намагатиметься досягнути цілей свого розвитку.
Стратегічні цілі громади повністю узгоджуються зі цілями Стратегії розвитку Житомирської області до
2027 року (рішення Житомирської обласної ради від 19.03.15) та Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2027 року (Постанова КМУ від 05.08.20 №695).

Порівняння цілей Державної стратегі\ регіонального розвитку, Стратегії розвитку
Житомирської області та Стратегії розвитку Баранівської міської ТГ
Державна стратегія
регіонального розвитку
до 2027 року

Стратегія розвитку
Житомирської області
до 2027 року

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ Стратегії
розвитку Житомирської
області

Стратегічні цілі
Баранівської міської ТГ

Ціль 1. Формування
згуртованої держави в
соціальному,
гуманітарному,
економічному,
екологічному,
безпековому
та
просторовому вимірах.

1.
Посилення
конкурентних
економічних переваг
регіону

1.2. Сприяння розвитку малого і
середнього підприємництва, у тому
числі в ІТ – секторі
1.3.
Стимулювання
розвитку
аграрного виробництва

2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА
МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА
БАЗУЄТЬСЯ НА ОРГАНІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ

Ціль 2. Підвищення
рівня
конкурентоспроможнос
ті регіонів.

2.
Створення
сучасного,
комфортного
і
безпечного життєвого
середовища
в
територіальних
громадах

2.2. Просторове
планування,
модернізована
комунальна
інфраструктура, енергозбереження
та
підтримка
альтернативної
енергетики.
2.3. Якісні місцеві дороги (мости і
шляхопроводи),
транспортна
доступність, належний благоустрій,
чисте і безпечне довкілля.
2.4. Цифрова трансформація,
електронні
адміністративні
послуги, професійні кадри – основа
ефективного врядування.

Ціль 3. Розбудова
ефективного
багаторівневого
врядування.

3. Стійке поліпшення
якості
життя
та
нагромадження
людського потенціалу

1. САМОВРЯДНА ОРГАНІЧНА
СПІЛЬНОТА
ІНІЦІАТИВНИХ
ГРОМАДЯН,
СПРОМОЖНИХ
ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
МАЙБУТНЄ

3.2. Якісна конкурентоздатна
освіта та соціальний захист
кожного, хто його потребує.
3.3. Забезпечення доступності
культурних благ, сприяння творчій
самореалізації людини, розвиток
національно-патріотичного
виховання
та
формування
всебічного розвинутого молодого
покоління.

3. ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ
КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА

4. ДРУЖНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ:
ЯКІСНІ і ДОСТУПНІ ОСВІТНІ,
МЕДИЧНІ,
СОЦІАЛЬНІ,
КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ
ПОСЛУГИ

Рис.15 Думка громадян про пріоритети розвитку Баранівської громади, % тих, хто назвав
відповідне завдання серед топ пріоритетів (опитування 612 мешканців у січні 2021 року)

Домінуючі в українському суспільстві настрої патерналізму притаманні і Баранівській громаді.
Громадські активісти є винятками, більшість апатично реагує на ініціативи та можливості розвитку, не
пов’язані безпосередньо із швидким зароблянням грошей.
Інший аспект – механічно поєднані в одну громаду поселення ще не стали повноцінною громадою і не
відчули свою локальну ідентичність, враховуючи зміни після місцевих виборів 2020 року.
Водночас у громаді є добрі стартові умови: 35% опитаних позитивно в цілому оцінює громаду як
локацію власного проживання, а 27% бачать ключовим ресурсом розвитку громади прогресивну місцеву
владу та активність і підприємливість місцевих мешканців.

Рис. 16 Характеристика Баранівської громади

Старостати

Старостати стали більш оптимістичними, ніж місто, але в цілому за 2020 та 2021 роки рівень скепсису
зріс, що пояснюється всесвітньою пандемією.
Досягнення стратегічних цілей пропонується через наступну структуру операційних цілей.
Стратегічна ціль 1. САМОВРЯДНА, ОРГАНІЧНА СПІЛЬНОТА ІНІЦІАТИВНИХ ГРОМАДЯН,
СПРОМОЖНИХ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ
Операційна ціль 1.1.
Формування спільного інформаційного простору громади, налагодження
регулярних комунікацій між поселеннями громади, зокрема через періодичні «громадо формуючі»
заходи
Операційна ціль 1.2.
Розбудова практик взаємодії між громадянами на базі взаємної довіри,
підтримка ініціатив громадян та спільнот і локальної ідентичності (відчуття приналежності до громади)
Операційна ціль 1.3.

Формування на базі шкіл «генераторів ідей» для проектів розвитку громади

Операційна ціль 1.4.
громадських активістів

Підвищення спроможності депутатів ради, працівників виконкому ТГ та

Відповідно до розроблених технічних завдань ключовими індикаторами успішності проектів
розвитку, які будуть впроваджуватися у рамках Стратегічної цілі №1 у 2021 – 2023 роках, визначено
такі:
 Приймуть участь у фестивалі не менше 1000 осіб;
 Поява нових творчих колективів, що будуть популяризувати українську народну пісню,
танці, традиції та обряди – поява нового аматорського колективу після проведення
першого фестивалю;
 Поява нових туристичних продуктів – сувенірна продукція, не менше 5 видів;
 Доведення рівня популяризації «Бюджету участі» до максимуму (5 тис. ос. або 20%
населення громади стануть учасниками голосування.
 Зростання рівня усвідомлення відповідальності за раціональне бюджетування). Поточне
значення -10% , очікуване -40%. (Джерело –соціологічне опитування).
 Показник залучення громадськості (до практики «Бюджет участі» у 2018 році прямо
долучилися 3800 осіб)
 Кількість поданих проектів де авторам до 35 років (до 40% від всіх авторів)
 Збільшення учасників фестивалю «Мамина вишня» до 100 хорових колективів з всієї
України та Республіки Польща.
 Кількість учасників фестивалю до 5000 осіб.
 Кількість проданої сувенірної продукції на суму до 10 тис. грн.
 Поява неменше 5-ти відеороликів про життя та творчість А. Пашкевича.
 Кількість переглядів всіх публікацій щодо фестивалю – не менше 5000

Стратегічна ціль 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ
НА ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ
Ціль скерована на посилення ролі малого і середнього бізнесу в економіці громади, а також на
підвищення її інвестиційної привабливості. Структуру цілі складають взаємодоповнюючі компоненти:
розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, забезпечення інституційної підтримки
економічного розвитку, стимулювання інноваційних бізнес-ідей серед старшокласників та молоді .
Операційна ціль 2.1.
Розвиток інфраструктури підтримки місцевого підприємництва, у т.ч.
системи моніторингу екологічних ризиків для органічного бізнесу
Операційна ціль 2.2.
Стимулювання
кооперативи та інші форми)

співпраці

місцевих

підприємців

(кластери,

спілки,

Операційна ціль 2.3.
місць у громаді

Залучення закордонних та українських інвестицій для створення робочих

Операційна ціль 2.4.

Створення і промоція туристичного продукту на території громади

Операційна ціль 2.5.
Відродження традицій ремесел їх популяризація через локальні фестивалі у
т.ч. як елемент туристичного продукту
Операційна ціль 2.6.
школярів та молоді

Стимулювання розвитку підприємництва/інноваційних бізнес-ідей серед

Відповідно до розроблених технічних завдань ключовими індикаторами успішності проектів
розвитку, які будуть впроваджуватися у рамках Стратегічної цілі №2 у 2021 – 2023 роках, визначено
такі:
 Впізнаваність бренду ТГ серед цільової аудиторії (регіональні та національні торгові мережі -3,
тур агенції - 1) виросте з 0% до 25% респондентів за перший рік проекту
 Збільшення туристів та гостей ТГ – до 2000 тис. осіб на рік
 Кількість виробників, які будуть на своїй продукції ставити логотип громади поряд з власним –
не менше 5 компаній щороку.
 Кількість проведених фестивалів із використанням та популяризацією символіки та бренду ТГ –
не менше 3-х фестивалів.
 Кількість залучених інвесторів не менше одного у перший рік
 Кількість створених нових робочих місць до 100 у перший рік
 Сума інвестицій складе не менше 100 тис. доларів США у перший рік
 Друк каталогу (Інвестиційного паспорту) не менше 1000 шт. екземплярів.
 Збільшення професійних швачок та столярів, що можуть ефективно конкурувати на ринку праці.
– не менше 10 осіб
 Збільшення підприємливої молоді, що відкриють власну справу вміючи робити вироби власними
руками – не менше 5 нових підприємців
 Збільшення доходів до місцевого бюджету – не менше 100 тис. грн. за перший рік роботи
Стратегічна ціль 3. ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ, ЦИФРОВЕ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА
Баранівська міська рада, де-юре, громада насправді є сільською – як за способом життя переважної
більшості мешканців, так і за чисельністю населення - на сільських територіях проживає майже 50%
мешканців. Сільські території останні кілька десятків років знаходяться під впливом цілого ряду
проблем, серед яких – втрата значної кількості робочих місць, зменшення рівня доходів, погане
забезпечення питною водою, неналежна якість, або відсутність дорожнього покриття між населеними
пунктами, слабка інформатизація. Ці проблеми є головною причиною міграції населення з сіл в міста,
причому першими залишають село молоді люди та кваліфіковані працівники.

Тому у фокусі Стратегії – створення комфортного середовища для кожного мешканця. Починаємо з
транспортної доступності (ремонти і будівництво доріг) та подолання інформаційної ізоляції
(безкоштовний якісний Інтернет у всіх сільрадах, школах та амбулаторіях).
Великий блок завдань стосується підвищення енергоефективності у кожній сфері життя громади: від
теплопостачання – до навчальних заходів у рамках шкільної програми.

Рис.17 Оцінка громадянами окремих сфер громади

Операційна ціль 3.1. Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень громади
Операційна ціль 3.2. Розширення інфраструктури для змістовного дозвілля молоді, сімей з дітьми,
літніх людей
Операційна ціль 3.3. Покращення якості водопостачання та водовідведення
Операційна ціль 3.4. Зростання енергоефективності громади
Операційна ціль 3.5. Підвищення безпеки у кожному поселенні громади (безпеки на дорогах,
громадська безпека, пожежна, екологічна та ін)
Операційна ціль 3.6. Підвищення цифрової грамотності серед посадових
самоврядування, місцевих депутатів, набуття цифрових навичок жителями громад

осіб

місцевого

Відповідно до розроблених технічних завдань ключовими індикаторами успішності проектів
розвитку, які будуть впроваджуватися у рамках Стратегічної цілі №3 у 2021 – 2023 роках, визначено
такі:
 Зменшення видатків з місцевого бюджету на енергоносії до 10%
 Зменшення кількості злочинів, що відбуваються у темну пору доби на 10 випадків за перші шість
місяців роботи системи вуличного освітлення.
 Зменшення кількості хуліганських дій підлітками – на 5 за перший рік їх діяльності
 Гарна екологічна ситуація в громаді сприятиме до появи нових виробників органічної продукції –
1 виробник сертифікує власну продукцію у першому році проекту

 Зменшення загибелі аквакультури на 10%
 Збільшення доходів до місцевого бюджету на 50,0 тис грн. в сезон.
 Покращення інвестиційної привабливості громади для залучення інвестицій в органічне
виробництво
 Зменшення кількості ДТП на 10%
 Зменшення викидів в атмосферу СО2 – 177 тон/рік
 Зменшення сімейних конфліктів в родинах де є ветерани чи учасники АТО на 5 нових випадків
менше в перший рік проекту.
 Зменшення навантаження на діючий полігон ТПВ на 5т. у перший рік роботи.
Стратегічна ціль 4. ДРУЖНЯ АДМІНІСТРАЦІЯ: ЯКІСНІ ТА ДОСТУПНІ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ,
СОЦІАЛЬНІ, КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ ПОСЛУГИ
Низька якість життя у сільській місцевості характеризується також низьким рівнем якості й доступності
послуг, важливих для повсякденного життя, – передусім медичних, освітніх, соціальних, спортивних,
адміністративних.

Рис. 18 Оцінка громадянами окремих сфер громади
Операційна ціль 4.1.
фінансування)

Підвищення доступності та якості освітніх послуг (інфраструктура, кадри,

Операційна ціль 4.2.
Підвищення доступності та якості послуг у сфері охорони здоров’я
(інфраструктура, кадри, фінансування)
Операційна ціль 4.3.
Підвищення доступності адміністративних та якості послуг соціального
захисту і соціального забезпечення (інфраструктура, кадри, фінансування)
Операційна ціль 4.4.
Підвищення доступності та якості культурних та спортивних послуг
(інфраструктура, кадри, фінансування)
Відповідно до розроблених технічних завдань ключовими індикаторами успішності проектів
розвитку, які будуть впроваджуватися у рамках Стратегічної цілі №4 у 2021 – 2023 роках, визначено
такі:






Зменшення навантаження на садочки в смт Полянка та м. Баранівка на 20 осіб.
Збільшення доходу до місцевого бюджету не менше 100 тис. грн.
Зменшення відвідуваності приміщення ЦНАП в умовах пандемії.
Близько 160 дітей будуть отримувати якісні дошкільні послуги у комфортних умовах.
Зменшення видатків на енергоносії до 10%






Зниження захворюваності дітей на ОРЗ на 5%
.Залучення ветеранів АТО до виховання молоді – до 10 осіб
Патріотичне виховання пройде не менше 50 осіб
Більша кількість молодих батьків будуть обирати Баранівській ліцей №1, як заклад для
здобування якісної освіти для своїх дітей – потужність закладу 1296 учнів.
 Забезпечено перевезення до місць навчання та роботи учнів та педагогів, які проживають на
відстані більше 3 км від навчальних закладів (110 дітей та 5 вчителів)

6. АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
Дерево цілей громади - Стратегічні, операційні цілі та завдання і проекти
Для того, щоб організувати поступове та ефективне впровадження Стратегії у розрізі кожної з
операційних цілей було сформовано перелік завдань, які, у свою чергу, мають стати основою для
формування проектів місцевого розвитку. У результаті – Дерево цілей розвитку громади, яке задає
рамку пріоритетів на наступних 7 років.
На цьому етапі для кожного з проектів розвитку розроблено технічні завдання (відповідно до
рекомендованої Мінрегіоном форми). При цьому застосовувався гнучкий підхід: у деяких випадках
одному проекту відповідали два завдання з Дерева цілей.
Всього опрацьовується технічні завдання на 36 проектів, загальною вартістю більше 100 млн. грн.
Дерево цілей громади - Стратегічні, операційні цілі та завдання
СТРАТЕГІЧН
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
І ЦІЛІ
1.1. формування
1.
спільного
САМОВРЯДН
інформаційного
А,
простору громади,
ОРГАНІЧНА
налагодження
СПІЛЬНОТА
регулярних комунікацій
ІНІЦІАТИВН
між поселеннями
ИХ
громади, зокрема через
ГРОМАДЯН,
періодичні «громадо
СПРОМОЖН
формуючі» заходи
ИХ ВЗЯТИ
1.2.
розбудова практик
ВІДПОВІДАЛ
взаємодії між
ЬНІСТЬ ЗА
громадянами на базі
МАЙБУТНЄ
взаємної довіри,
підтримка ініціатив
громадян та спільнот і
локальної ідентичності
(відчуття приналежності
до громади)
1.3. формування на базі
шкіл «генераторів ідей»
для проектів розвитку
громади
1.4. підвищення
спроможності депутатів
ради, працівників
виконкому ТГ та
громадських активістів

Завдання
1.а
підготовка публікацій «Історії успіхів»
окремих громадян чи спільнот громади,
місцевих підприємств (як минулого, так і
сучасного часу) та їх популяризація,
періодичне оновлення;
1.б
проведення локальних фестивалів та
інших масових заходів у громаді, які
розбудовують практики взаємодії та локальну
ідентичність в громаді, формування календаря
таких заходів, забезпечення джерел їх
фінансування
1.в
проведення спортивних змагань у
громаді (футбол, волейбол, регбі на візках
тощо), формування календаря, підтримка
утворення нових та тренувань/виступів
місцевих команд
1.г
розширення практики місцевого
бюджету участі, для залучення жителів
громади до спільних рішень в т.ч. молодь
1.д
підготовка Плану розвитку
інституційної спроможності громади (за
результатами відповідного аудиту) з акцентом
на ідентифікації потреби у підвищенні
кваліфікації депутатів ради, працівників
виконкому; громадських активістів, його
схвалення та реалізація

2.
КОНКУРЕНТ
ОСПРОМОЖ
НА
МІСЦЕВА
ЕКОНОМІК,
ЯКА
БАЗУЄТЬСЯ
НА
ОРГАНІЧНИ
Х
ТЕХНОЛОГІ
ЯХ І
СПІВПРАЦІ

2.1. розвиток
інфраструктури підтримки
місцевого підприємництва,
у т.ч. системи моніторингу
екологічних ризиків для
органічного бізнесу
2.2. стимулювання
співпраці місцевих
підприємців (кластери,
спілки, кооперативи та інші
форми)
2.3. залучення
закордонних та українських
інвестицій для створення
робочих місць у громаді
2.4. створення і промоція
туристичного продукту на
території громади
2.5. відродження
традицій ремесел їх
популяризація через
локальні фестивалі у т. ч. як
елемент туристичного
продукту
2.6. стимулювання
розвитку
підприємництва/інноваційн
их бізнес-ідей серед
школярів та молоді

3.
ОРГАНІЧНЕ,
БЕЗПЕЧНЕ,
ЦИФРОВЕ
ТА
ЕНЕРГОЕФЕ
КТИВНЕ
СЕРЕДОВИ
ЩЕ ДЛЯ
ЖИТТЯ
КОЖНОГО
ГРОМАДЯН
ИНА

3.1. забезпечення
транспортної та
інформаційної
доступності усіх
поселень громади
3.2. розширення
інфраструктури для
змістовного дозвілля
молоді, сімей з дітьми,
літніх людей
3.3. покращення якості
водопостачання та
водовідведення
3.4. зростання
енергоефективності
громади
3.5. підвищення безпеки
у кожному поселенні
громади (безпеки на
дорогах, громадська
безпека, пожежна,
екологічна та ін)
3.6. підвищення

2.а
будівництво Торгово-тренінгового
центру органічного бізнесу (для розміщення
Агенції та її підрозділів, а також критого ринку
для реалізації органічної продукції)
2.б
налагодження якісних шляхів
сполучення для транспортування сировини та
продукції місцевих підприємств
2.в
просування територіального бренду
«Органічний простір» для просування
продукції/ послуг місцевих підприємств
2.г
розвиток інфраструктури перебування
туристів: приватні агросадиби (міні-готелі),
мисливські будиночки, готель, кафе, сувенірні
крамнички та ін.
2.д
підготовка схем туристичних маршрутів
для пішого та велосипедного туризму з
локаціями традицій ремесл деревообробної,
лозоплетіння (с. Ялишів) та фарфорової
майстерності, їх маркування
2.е
підготовка інфраструктури майданчиків
green field («чисте поле») та brown field
(«занедбані промислові об’єкти») для
залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій
2.є підготовка комплексного плану
просторового розвитку території громади
2.ж
запровадження у школах навчальних
курсів, спрямованих на розвиток
підприємницьких здібностей (шкільні
майстерні, соціальне шкільне підприємництво,
і теплиці), відродження ремесл деревообробної
та фарфорової майстерності
3.a
налагодження якісних шляхів
сполучення, передусім автодоріг по маршруту
руху шкільних автобусів, авто екстреної
медичної допомоги та громадського
транспорту, а також сталих пішохідних
маршрутів (кладки, містки тощо)
3.б
оптимізація маршрутів громадського
транспорту для потреб мешканців громади
3.в
забезпечення якісного доступу до
мережі Інтернет у всіх ЗНЗ, ДНЗ, медичних
закладах громади; облаштування зон з
безкоштовним wi-fi в місцях скупчення
людей (парки, сквери, дитячі майданчики,
ринки тощо)
3.г
створення мережі культурних,
молодіжних центрів, хабів (напр. воїнів АТО,
майбутніх батьків, клуб золотого віку) у
найбільших населених пунктах громади
3.д
підготовка Плану забезпечення якісного
водопостачання домогосподарств усіх
поселень, вкл. водовідведення, очистку
криниць, русел річок; його схвалення та
реалізація

цифрової грамотності
серед посадових осіб
місцевого
самоврядування,
місцевих депутатів,
набуття цифрових
навичок жителями
громад

4. ДРУЖНЯ
АДМІНІСТРА 4.1. підвищення
доступності та якості
ЦІЯ: ЯКІСНІ
освітніх послуг
ТА
(інфраструктура, кадри,
ДОСТУПНІ
фінансування)
ОСВІТНІ,
4.2. підвищення
МЕДИЧНІ,
доступності та якості
СОЦІАЛЬНІ,
послуг у сфері охорони
КУЛЬТУРНІ
здоров’я
ТА
(інфраструктура, кадри,
СПОРТИВНІ
фінансування)
ПОСЛУГИ
4.3. підвищення
доступності
адміністративних та
якості послуг
соціального захисту і
соціального
забезпечення
(інфраструктура, кадри,
фінансування)
4.4. підвищення
доступності та якості
культурних та спортивних
послуг (інфраструктура,
кадри, фінансування)

3.е
проведення енергоаудиту громади та
підготовка на цій основі Плану підвищення
енергоефективності громади, вкл.
домогосподарства, заклади освіти, медицини,
соціального захисту, адмінустанови; його
схвалення та реалізація
3.є
встановлення енергоощадного
вуличного освітлення у кожному населеному
пункті громади
3.ж
встановлення систем зовнішнього відео
нагляду у місцях ризику виникнення
можливих правопорушень, створення
громадських формування для підвищення
безпеки жителів громади
3.з
підготовка Плану управління
поводження з твердими побутовими відходами
(сортування, переробка, вторинне
використання, захоронення; місцеве
регулювання обсягів первинної і вторинної
пластикової упаковки в оптовій і роздрібній
торгівлі; конкурси між домогосподарствами та
поселеннями на кращі практики поводження з
ТПВ), його схвалення та реалізація
3. і організація очистки водойм, русл річок,
джерел води
4.а
забезпечення дітей дошкільного віку (36 років) і молодших школярів (1-4 клас)
якісними умовами для освіти (ремонти,
оснащення ДНЗ, ЗНЗ 1 ступеня)
4.б
забезпечення старшокласників (5-11
клас) якісними умовами для здобуття освіти
(комплектність класів) (ремонти, оснащення та
ін.)
4.в
розбудова у відповідності до потреби
громадян мережі закладів, які надають
первинну медичну допомогу та медикосоціальну опіку/паліативну допомогу
(ремонти, оснащення закладів обладнанням і
авто/мопедами
4.г
підготовка Плану популяризації
здорового способу життя та занять спортом,
національно-патріотичне виховання молоді;
його схвалення і впровадження
4.д покращення та доступність культурних
послуг (ремонт, оснащення, фінансування)
4.е покращення та доступність надання
адміністративних послуг кожному жителю
громади

Повний перелік проектів та технічних завдань дивіться п. 8 План заходів із реалізації Стратегії
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Впровадження проектів можливе через:
 внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих
регіональних програм;
 фінансування за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів;
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т. ч. на проекти співробітництва
громад;
 залучення фінансування від проектів та програм МТД суб‘єктами місцевого розвитку різних
організаційно-правових форм;
 залучення співфінансування від мешканців громади (якщо це передбачено умовами проекту).
Очікувані результати впровадження Стратегії
Реалізація Стратегії у середній та довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів:


розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки;



залучення інвестицій;



створення нових робочих місць, зменшення відтоку населення з громади;



збільшення обсягів виробництва та експорту;



відродження традицій ремесел деревообробної і фарфорової майстерності;



просування та популяризація територіального бренду «Баранівка – органічний простір»;



зростання рівня заробітної плати та купівельної спроможності мешканців громади;



покращення доступності і якості публічних послуг;



зростання енергофективності громади;



підвищення громадянської активності та поширення практик горизонтальної взаємодії у громаді;



продовження тривалості активного життя літніх людей;



ефективне і доброчесне урядування;



формування локальної ідентичності мешканців громади
Припущення та ризики

Фундаментальні припущення, що мають значення для реалізації Стратегії, полягають в
успішності впровадження задекларованих Урядом України реформ, а також ефективності
реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом та всесвітньою
пандемією.
Також важливими припущеннями є доступність коштів державних субвенції на розвиток
громад, доступність та прозорість розподілу ресурсів ДФРР, а також доступність інших
джерел фінансування розвиткових проектів, зокрема МТД.
Наявність навиків проектного менеджменту, відповідних технічних знань є важливими
загальними припущеннями для успішної реалізації Стратегії. Можливості реалізації є
ускладненими, оскільки громада раніше не працювала у режимі довгострокового
планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну роботу
серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив
та впровадження проектів.

До реалізації Стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної
технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими,
інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.
Успішна реалізація у громаді міжнародних проектів сприятиме досягненню позитивних
результатів та формування позитивного іміджу громади.
Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при
застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений
за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть більш активну
участь мешканців (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну працю на
користь громади, забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).
Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:
 Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;
 Зменшення обсягів або скасування субвенції на розвиток територіальних громад;
 Нехтування сільськими територіями на користь міста – низький рівень інвестицій, старіння
населення, демографічний спад, міграція.
 Нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом.
 Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у аграрному секторі.
 Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси
зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та
стратегії в цілому.
 Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність
успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).
 Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем
сільського населення.

7. УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ СТРАТЕГІЇ ТА МОНІТОРИНГ
Реалізація Стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурними
підрозділами міської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання
раціонального управління цим доволі складним процесом.
Управління процесом реалізації Стратегії розвитку громади проводиться за принципами єдності
управління, персональної відповідальності, прозорості та постійної координації дій.
Система управління Стратегією має два рівні: політичний та адміністративний.
Політичний рівень забезпечує особисто міський голова, виконком та міська рада. На цьому рівні
заслуховуються та затверджуються звіти з впровадження Стратегії, пропозиції щодо внесення змін
(оновлення) стратегії. Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до Стратегії на підставі
пропозицій міського голови.
Адміністрування процесу реалізації Стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом та
відповідними структурними підрозділами міської ради.
При цьому важливу роль виконує «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»:
 забезпечують виконання завдань Стратегії, організовують міжвідомчу комунікацію, виконують
завдання проектного менеджменту,
 готують комплексні пропозиції щодо фінансування проектів місцевого розвитку на наступний
бюджетний період,

 здійснюють моніторинг впровадження Стратегії із залученням зовнішніх консультантів та
підготовку відповідних Моніторингових звітів,
 формують пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах
зовнішнього середовища,
 готують пропозиції змін і доповнень до Стратегії як відповідь на виявлені загрози і можливості.
Процедура моніторингу Стратегії
Головний принцип моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження
(фіксування) та попередження (на випередження). Відстеження проводиться з метою виявлення
відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження
небажаних наслідків.
На цій підставі готуються висновки щодо темпів впровадження Стратегії, а також (за потреби)
коригуються відповідні позиції Дерева цілей.
Моніторинг впровадження Стратегічного плану розвитку громади включає три рівні:
1). Моніторинг зовнішнього середовища, яке впливає на розвиток громади. Базується на аналізі
визначених факторів (на рівні міжнародному, національному та обласному), які мають/можуть мати
вплив на досягнення Стратегічних та Операційних цілей громади. Проводиться постійно при підготовці
щорічного звіту.
2). Моніторинг стану розвитку громади проводиться з урахуванням Орієнтовного переліку показників
соціально-економічного розвитку ТГ (затверджений Наказом Мінрегіону від 30.03.2016 №75) і
базується, зокрема, на таких категоріях показників:
 Демографічні тенденції (чисельність населення, народжуваність, міграція);
 Фінансова самодостатність (обсяг власних доходів місцевого бюджету на душу; обсяг ПДФО на 1
найманого працівника; дотаційність місцевого бюджету; капітальні видатки місцевого бюджету
на душу; частка видатків місцевого бюджету на утримання управлінського апарату);
 Економічна активність (середньомісячна заробітна плата; рівень безробіття; кількість нових
робочих місць; обсяг інвестицій в основний капітал; обсяг прямих іноземних інвестицій; експорт
товарів і послуг; фінансування проектів регіонального розвитку в ТГ);
 Якість і доступність публічних послуг (доступ до Інтернету; забезпеченість лікарями ПМД;
захворюваність ССЗ; частка випускників ЗНЗ, які отримали за результатами ЗНО 160 і більше
балів);
 Комфортність умов життя (забезпеченість централізованим водопостачанням і водовідведенням;
покриття договорами на вивезення ТПВ).
Цей компонент потребує налагодження локальної системи збору первинних статистичних показників з
урахуванням обмежень Держстату щодо конфіденційності даних.
Важливо також продовжити опитування громадян щодо а) поінформованості про Стратегію; б)
очікування від її реалізації; в) оцінок результатів її реалізації; г) пріоритетних завдань на майбутнє. При
цьому бажано дотримуватися формату анкети стартового опитування та забезпечити репрезентативність
вибірки.
3). Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, передусім передбачених Планом заходів, що
доданий. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених
технічним завданням. Щоквартально (щопівроку) відповідальні працівники готують відповідні
моніторингові звіти по проектах.

8. План заходів із реалізації стратегії розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки.
Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод
від реалізації проекту,
тис. ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА
фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та
реалізацію проекту:

1.1.
формування спільного інформаційного простору громади, налагодження
регулярних комунікацій між поселеннями громади, зокрема через періодичні
«громадо формуючі» заходи
1.б
проведення локальних фестивалів та інших масових заходів у громаді,
які розбудовують практики взаємодії та локальну ідентичність в громаді,
формування календаря таких заходів, забезпечення джерел їх фінансування
Фестиваль «Андріївські вечорниці»
Баранівська міська ТГ
Першотравенський старостат – 3500
Баранівська міська ТГ – 26000
Гості громади - 2000
Нажаль, сьогодні молодь все менше цікавиться українськими традиціям, у містах
всі розмовляють російською мовою, все більша кількість людей не
ідентифікують себе українцями. Саме тому започаткування такого фестивалю
дасть можливість відродити українську самобутність, традиції наших предків.
Ознайомити молодь з українськими піснями, обрядами та дати можливість
старшому поколінню передати свої знання новому поколінню. Саме такий
фестиваль дасть можливість створити туристичний магніт на території
Першотравенського старостату та залучати нових гостей та туристів до громади.
1.Залучення молоді до вивчення українських традицій – 100 осіб
2. Туристи, що відвідають громаду не менше 1000 осіб за рік
3.Локальна ідентичність Першотравенського старостату
4.Розширення туристичних маршрутів – етно-туризм
1.Започаткування власних традицій - новий фестиваль в громаді
2.Поява нового туристичного магніту
3.Збільшення туристів до Баранівської громади на 1000 осіб в рік
4.Самозайнятість населення, продаж товарів місцевих виробників, розширення
видів товарів та послуг
1.Приймуть участь у фестивалі не менше 1000 осіб
2.Поява нових творчих колективів, що будуть популяризувати українську
народну пісню, танці, традиції та обряди. – поява нового аматорського
колективу після проведення першого фестивалю
3. Поява нових туристичних продуктів – сувенірна продукція, не менше 5
видів
1. Розробка сценарію та формату фестивалю, включення до Положення про
фестивалі в Баранівській міській ТГ
2. Виготовлення сувенірної продукції
3. Анонс заходу та рекламна кампанія
4. Прийняття гостей фестивалю та його проведення
5. Аналіз проведеного заходу
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
грудень 2021 – грудень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
50,0
50,0
50,0
ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради

Разом
150,0

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, старостинські округи, сусідні громади

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку

Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

Очікувані безпосередні

1.2.
Розбудова практик взаємодії між громадянами на базі взаємної довіри,
підтримка ініціатив громадян та спільнот і локальної ідентичності (відчуття
приналежності до громади)
1.г
Розширення практики місцевого бюджету участі, для залучення жителів
громади до спільних рішень в т. ч. молодь
«Бюджет участі - засіб стимулювання молодіжних ініціатив»
м. Баранівка та Баранівська ТГ

Баранівська ТГ - 26 000 осіб
Молодь віком 16-35 років 8 000 осіб
Протягом 2017 - 2018 років Баранівською міською радою було впроваджено
практику Бюджету участі (далі БУ). Однак було виявлено невисоку активність
громадян у перший рік впровадження: подано всього 6 проектів, з яких
відібрано 3 проекти які підтримали 1157 осіб (5% жителів громади). У 2019 році
активність збільшилась – подано було 19 проектів, 4 проекти відібрано, участь у
голосуванні прийняло близько 3800 осіб . Це свідчить про те, що таку ініціативу
потрібно продовжувати й надалі, але все більше залучати до цього активну
молодь, яка буде розробляти проекти саме у сфері органічного виробництва,
відновлення ремесел та традицій, соціального підприємництва.
1. Зростання рівня ініціативності громадян , підвищення рівня довіри до
влади на 15-20% це зумовить появу проектів у 2022 році в більшій кількості
(25-50 проектів).
2. Ріст комунікабельності жителів громади (учасників тренінгів та членів їх
родин, кола друзів).
3. Виявлення громадських активістів.
4. Зміна недовіри до влади на поважне ставлення.
5. Формування нового рівня самоврядної свідомості.
6. Зростання віри учасників у самих себе через підвищення власної
спроможності.
7. Усвідомлення громадянами відповідальності за власне майбутнє.
8. Посилення розуміння поняття «сталого економічного розвитку», органічної
філософії виробництва.
9. Поява у проектних заявках таких, що сприяють енергоефективності.
10. Збільшення кількості соціальних та комерційних проектів, реалізованих у
сферах органічного агровиробництва та ремесел.
1. Коригування Положення «Бюджету участі-2018»

ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

2. Проведення 18 тренінгів ( у тому числі в 13-ти старостатах) для не
менше як 345 учасників, з них 200 – старшокласники, 50 – «нешкільна»
молодь 18-35 років. Теми: «Традиційні ремесла як бізнес», «Як
підготувати проект».
3. Допомога у підготовці не меншке10- ти проектів.
1.Доведення рівня популяризації «Бюджету участі» до максимуму (5 тис. ос.
або 20% населення громади стануть учасниками голосування.
3.Зростання рівня
усвідомлення
відповідальності за раціональне
бюджетування). Поточне значення -10% , очікуване -40%. (Джерело –
соціологічне опитування).
4.Показник Залучення Громадськості (до практики «Бюджет участі» у 2018
році прямо долучилися 3800 осіб)
5.Кількість поданих проектів де авторам до 35 років (до 40% від всіх
авторів)
1. Створення нормативної бази для бюджетування за участі громадськості
на 2021 -2023 роки.
2. Підготовка рішень та змін до Положення.
3. Облаштування пункту супроводу «Бюджету участі»
4. Пошук та підключення до електронної платформи.
5. Розробка макетів постерів та агітматеріалів для поширення практики.
6. Організація тренінгів з метою залучення широких мас населення до
написання проектів.
7. Проведення тренінгів з написання проектів.
8. Проведення рекламної кампанії з врахуванням досвіду 2016- 2018 року
(+10 відсотків ефективності ).
9. Написання та розміщення звітних статей у засобах масової інформації та
веб-сайтах та у соцмережах.
10. Популяризація результатів та відзначення переможців.
11. Реалізація проектів.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2019 – грудень 2020
1-й рік
2-й рік
300,0
400,00

3-й рік
400,00

кошти місцевого бюджету
Свінціцька Н.І. – КУ «АМОР»

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, КУ «АМОР»

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Разом
1100,00

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

1.1. Формування спільного інформаційного простору громади,
налагодження регулярних комунікацій між поселеннями громади,
зокрема через періодичні «громадо формуючі» заходи
1.б Проведення локальних фестивалів та інших масових заходів у
громаді, які розбудовують практики взаємодії та локальну ідентичність
в громаді, формування календаря таких заходів, забезпечення джерел їх
фінансування
Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорової пісні імені Анатолія
Пашкевича «Мамина вишня» до відзначення 85-и річчя від дня
народження нашого земляка, композитора, народного артиста
України А.М. Пашкевича
Баранівська міська ТГ, Житомирська область, Полтавська область,
Черкаська область
Хорові колективи – 100
Жителі громади – 3000
Гості громади – 3000
Онлайн-глядачі - 5000
Нажаль в сучасному світі мало місця для української пісні та музики,
все більше голови та серця наших громадян захоплюють іноземні
автори, виконавці, композитори. Так ми втрачаємо власну ідентичність,
ідентичність українця. Українські діти та молодь практично не знайомі
з творчістю такого відомого та шанованого українського композитора
як А. Пашкевич, який народився та мешкав у м. Баранівка. А
проведення обласного фестивалю-конкурсу хорової пісні «Мамина
вишня» один раз на два роки є не достатньо для популяризації
української хорової пісні.
1. Популяризація української пісенної спадщини
2. Залучення до хорового мистецтва аматорських колективів України
та Польщі
3. Розбудова локальної ідентичності у громаді
1.Участь у фестивалі не менше 100 хорових колективів
2. Сувенірна продукція на тему «Мамина вишня» - не менше 5 одиниць
3.Проведення не менше 10 заходів присвячених композитору А.
Пашкевичу у 2023 році.
4. 5 відеороликів про творчість композитора.
1.Збільшення учасників фестивалю «Мамина вишня» до 100
хорових колективів з всієї України та Республіки Польща.
2. Кількість учасників фестивалю до 5000 осіб.
3. Кількість проданої сувенірної продукції на суму до 10 тис. грн.
4.Поява неменше 5-ти відеороликів про життя та творчість А.
Пашкевича.
5. Кількість переглядів всіх публікацій щодо фестивалю – не менше
5000
1. Оголосити 2023 рік в межах Баранівської громади роком А.М.
Пашкевича та проводити щомісяця заходи присвячені його творчості
починаючи з 11 лютого 2023 року (85 років з дня народження
композитора).
2. Розробити та виготовити сувенірну продукцію.
3. Публікації у всіх можливих засобах масової інформації, газети,
інтернет.
4. Проведення фестивалю-конкурсу хорової пісні ім. А.М. Пашкевича

«Мамина Вишня» (квітень-травень)
5. Онлайн – трансляція фестивалю
6. Публікація відеороликів про життя та роботу А. Пашкевича
гуртківцями «Шкільне телебачення»
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2021 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
100,0
100,0
кошти місцевого бюджету, обласний бюджет, донори

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Гуманітарний відділ Баранівської міської ради
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
2.4. Створення і промоція туристичного продукту на території
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
громади
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

2.в
Просування територіального бренду «Органічний простір» для
просування продукції/ послуг місцевих підприємств
Просування територіального бренду Баранівської міської
територіальної громади
м. Баранівка та Баранівська ТГ
Підприємства які працюють на території Баранівської ТГ – 10
підприємств, сільгоспвиробники- 12 , населення ТГ – 24 тис. осіб, гості
ТГ- до 2000 осіб на рік.
Проблеми, які спонукали до реалізації даного проекту це:
- криза ідентичності мешканців нашої територій та криза довіри цільових
груп;

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

- загострення конкуренції між громадами за людські, матеріальні та
інформаційні ресурси для розвитку;
- руйнування багатовікових соціально-економічних і культурних зв'язків
між територіями внаслідок проривного розвитку телекомунікацій і
транспортної інфраструктури та внаслідок обєднання;
ПЛЮС молодим бізнесом важко вийти на нові ринки збуту, якщо не
використовувати вже знайоме для ринку брендування.
З огляду на це надзвичайно важливим та актуальним для Баранівськох ТГ є
вивчення та впровадження європейської системи управління територіями,
просування
бренду
на
всеукраїнському
рівні
та
підвищення
конкурентоспроможності території.

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від

11. Формування позитивного іміджу ТГ, підвищення її інвестиційної і
туристичної привабливості

реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

12. Підвищення конкурентоздатності та економічний розвиток
території;
13. Збільшення зайнятості населення, підвищення якості життя;
4. Розміщення бренду/логотипу ТГ на продукції місцевих
виробників – не менше 5 місцевих виробника
5. Рекламна кампанія з популяризації бренду на обласному та
національному рівнях
1. Впізнаваність бренду ТГ серед цільової аудиторії (регіональні та
національні торгові мережі -3, тур агенції - 1) виросте з 0% до
25% респондентів за перший рік проекту
2. Збільшення туристів та гостей ТГ – до 2000 тис. осіб на рік
3. Кількість виробників, які будуть на своїй продукції ставити
логотип громади поряд з власним – не менше 5 компаній
щороку.
4. Кількість проведених фестивалів із використанням та
популяризацією символіки та бренду ТГ – не менше 3
фестивалів
1. Аналіз цільової аудиторії, позиціонування бренду, розроблення
стратегії просування бренду на обласному, національному та
міжнародному рівнях.
2. Проведення рекламної кампанії бренду
3. Підписання договорів з місцевими виробниками, щодо просування
логотипу території на якій вони працюють .
4. Виготовлення і поширення рекламної та сувенірної продукції з
брендом ТГ
5. Моніторинг впізнаваності бренду ТГ
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2021 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
10,0
10,0
5,0
25,0
кошти місцевого бюджету, іноземні донори

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію КУ «АМОР» - Свінціцька Н.І. директор
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, АМОР, «Органік Мілк» та інші органічні
сертифіковані бізнеси

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку

2.3. Залучення закордонних та українських інвестицій для створення
робочих місць у громаді
2.е
Підготовка інфраструктури майданчиків green field («чисте
поле») та brown field («занедбані промислові об’єкти») для залучення
зовнішніх та внутрішніх інвестицій
Оновлення інвестиційного паспорту Баранівської міської
територіальної громади
Баранівська міська територіальна громада

проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

Жителі Баранівської громади – 26745 осіб
Сусідні громади – до 7000 осіб
Інвестори – 5
Наймані працівники – до 3000 осіб
Дотаційність місцевого бюджету майже на 23%, мала кількість робочих
місць, міграція населення у пошуках роботи, це призводить до
закриття шкіл та садочків, особливо у сільській місцевості.
1. Залучення інвестицій в економіку громади для створення
високотехнологічного екологічно чистого комплексу промислових
підприємств. Утворення нових виробничих потужностей на основі
інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності.
2.Забезпечення економічного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності території.
3.Створення нових робочих місць - до 20 щороку
4.Збільшення надходжень до місцевого та державного бюджету.
5.Розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.
6.Можливість для громади стати спроможною та бездотаційною.
7.Досягнення фінансової спроможності громади шляхом залучення
інвесторів
1.Оновлений інвестиційний паспорт громади
2. Каталог вільних земельних ділянок типу грінфілд та браунфілд
3.Каталог діючих інвесторів на території громади
1.Кількість залучених інвесторів не менше одного у перший рік
2.Кількість створених нових робочих місць до 100 у перший рік
3. Сума інвестицій складе не менше 100 тис. доларів США у
перший рік
4.Друк каталогу (Інвестиційного паспорту) не менше 1000 шт.
екземплярів.
1.Провести аналіз вільних земельних ділянок типу грінфілд, розробити
анкети.
2.Провести аналіз наявних вільних приміщень типу браунфілд,
розробити анкети.
3.Розробити каталог діючих інвесторів на території громади та
включити до інвестиційного паспорту.
4. Оновити інформацію про громаду.
5. Здійснити переклад на англійську мову.
6. Замовити поліграфічний друк інвестиційного паспорту.
7. Розповсюдження серед зацікавлених та відповідних колах осіб з
метою пошуку інвестора.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2021 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
50,0
50,0
ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію КУ «АМОР»
проекту:

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:
Інше (за потреби):

Баранівська міська рада, КУ «АМОР», Відділ містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

2.6.
Стимулювання розвитку підприємництва/інноваційних бізнес-ідей
серед школярів та молоді
2.ж
Запровадження у школах навчальних курсів, спрямованих на розвиток
підприємницьких здібностей (шкільні майстерні, соціальне шкільне
підприємництво), відродження ремесл деревообробної та фарфорової
майстерності
Капітальний ремонт приміщення школи №2 Баранівського міжшкільного
ресурсного центру Баранівської міської ради по вул. Звягельській, 7-е, м.
Баранівка, Житомирська область
Баранівська міська ТГ

Учні шкіл, вчителі трудового навчання, швачки та столяри початківці, учні
сусідньої Дубрівської ТГ та їх вчителі трудового навчання.

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Низька кількість населення, що здійснюють підприємницьку діяльність.
Недостатня кількість професійних швачок та столярів, що призводить до
скорочення швейного та деревообробного виробництва на території громади.
Низька конкурентоспроможність місцевих майстрів на ринку праці. Низький
відсоток молоді після закінчення школи пов’язують своє життя з робітничими
професіями або з підприємницькою діяльністю.

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

1. Кожен старшокласник пройде навчання у коворкінгах.
2. Збільшення ФОП, що будуть сплачувати до місцевого бюджету Єдиний
податок. – не менше 5
3. Самозайнятість населення.

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

1. Якісний простір для спільної праці.
2. Утеплене приміщення з врахуванням енергоефективності
1. Збільшення професійних швачок та столярів, що можуть ефективно
конкурувати на ринку праці. – не менше 10 осіб
2. Збільшення підприємливої молоді, що відкриють власну справу вміючи
робити вироби власними руками – не менше 5 нових підприємців
3.Збільшення доходів до місцевого бюджету – не менше 100 тис. грн. за
перший рік роботи
1.Утеплення фасаду приміщення.
2.Внутрішні роботи.
3.Облаштування санітарної кімнат
4. Підключення до котельні прозорого офісу.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – грудень 2022
1-й рік
2-й рік
3043,356
ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
Баранівська міська рада

3-й рік
600,00

Разом
3643,356

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Баранівський МРЦ розпочав свою діяльність у 2018 році, обладнання було
закуплено за кошти ЄС, часткове облаштування приміщення за кошти місцевого
бюджету, відремонтовано крівлю приміщення (Міністерство закордонних справ
Норвегії, ГО «Еко Клуб) та встановлено на ній сонячні панелі 10,8 кВт.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації

2.1.
розвиток інфраструктури підтримки місцевого підприємництва, у т.ч.
системи моніторингу екологічних ризиків для органічного бізнесу
2.а
будівництво Торгово-тренінгового центру органічного бізнесу (для
розміщення Агенції та її підрозділів, а також критого ринку для реалізації
органічної продукції)
«Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торговотренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7Б, м. Баранівка,
Баранівського району Житомирської області.» Завершення
Баранівська міська ТГ
Сусідні ТГ
Представники малого та середнього бізнесу – до 300, отримувачі
адміністративних послуг - 3000, пенсіонери-1000, виробники сільгосппродукції50, особисті селянські господарства-5000, фермери-20, молодь-1000
Відсутність в Баранівському районі центру надання адміністративних,
соціальних, економічних послуг з повною доступністю всіх верств населення :
молоді, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями. Відсутність локації, де
всі виробники с/г продукції могли б здійснювати оптову та роздрібну торгівлю,
що популяризувало б здорове харчування з переходом на органічні види
продукції. Відсутність можливості для розвитку молоді в напрямку
підприємливості та створення власного бізнесу чи самозайнятості.
1. Налагоджена гуртова та роздрібна торгівля органічною продукцією.
2. Доступ до фокусних центрів, що є драйверами територіального
економічного розвитку.
3. Створення органами місцевого самоврядування сприятливих умов для
ведення бізнесу.
4. Підвищення якості надання адміністративних послуг.
5. Збільшення доходів до місцевого та обласного бюджетів, створення
нових робочих місць – до 30.
6. Підвищення інвестиційної привабливості регіону у напрямку
органічного землеробства та переробки с-г продукції.
1. Скорочення очікування в черзі для отримання адмін. послуги на 10 хв.
2.Прозорий офіс для надання максимально якісних та доступних адмі. Послуг.
3.Ринок для продажу с/г продукції місцевих виробників
4.Поява зручного ТТЦ для надання послуг місцевому бізнесу – треніги, семінари
та ін.
1. Стимулювання населення до вирощування органічної с/г продукції без
застосування пестицидів, гербіцидів та інших шкідливих для землі, рослин
та людей засобів.
2. Збільшення кількості місцевого бізнесу – ФОП – не менше 5 нових ФОП у
перший рік реалізації проекту
3.Збільшення доходів до місцевого бюджету не менше 100 тис. грн. за рік.
1.Завершення будівельних робіт
2.Облаштування приміщень
3.Відкриття Прозорого офісу «Центр дії»
4.Відкриття ТТЦ
5.Здача в оренду торгових площ для представників бізнесу.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:

січень 2021 – грудень 2022
1-й рік
2-й рік
15219,3346
17000,0

ДЖЕРЕЛА фінансування:

ДФРР, кошти місцевого бюджету, кошти обласного та державного бюджетів,
іноземні донори

3-й рік
-

Разом
32219,3346

ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Баранівська міська рада
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:

2.3.
Залучення закордонних та українських інвестицій для створення
робочих місць у громаді
2.є Підготовка комплексного плану просторового розвитку території громади
Розробка комплексного плану просторового розвитку території
Баранівської міської територіальної громади
Баранівська міська територіальна громада до складу якої входить: 1 місто, 2
селища, 32 села.

Жителі громади – 26745 осіб, залучені інвестори Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади це новий вид документації, він є одночасно містобудівною документацією на
місцевому рівні та документацією із землеустрою, охоплює усі територію
територіальної громади на відміну від генеральних планів, які обмежуються
лише населеним пунктом.
Генеральний план і план просторового розвитку передбачатимуть розширення
меж населених пунктів, які входять у громаду. Це дасть змогу більш раціонально
використовувати земельні ділянки на території громади, змінювати їх цільове
призначення згідно із перспективним планом розвитку території. Тож у нас буде
чітке розуміння, яка ділянка — для будівництва багатоповерхівок, яка — для
розвитку промисловості, а де проходитиме дорога, буде збудовано школу,
лікарню, дитячий садок тощо.
1. Підвищення інвестиційної привабливості.
2.Ефективна система управління територією громади.
3.Оперативність та прозорість прийняття управлінських рішень.
4. Покращення якості надання адміністративних послуг.
1. Комплексний план просторового розвитку території Баранівської міської
територіальної громади.
2.Генеральні плани найбільших населених пунктів громади – не менше 4
3.Плани зонування – не менше 10
1. Залучення інвестицій в громаду не менше 50,0 тис. доларів США у перший
рік реалізації проекту.
2.Інвентарізація земельних ділянок громади (землі промисловості, під
забудову, ос/г, землі запасу тощо)
3.Збільшення доходів до місцевого бюджету за оренду землі не менше 200
тис. грн у перший рік впровадження проекту
4. Створення нових робочих місць не менше 20 у перший рік
1.Розробка технічного завдання
2.Розробка картографічної основи
3.Розробка земельної документації

4.Розропка плану зонування
5.Розробка генеральних планів населених пунктів громади
6. Проведення процедури погодження та затвердження комплексного плану
просторового розвитку території Баранівської міської територіальної громади.

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
вересень 2021 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
1920,26
3386,26

ДЖЕРЕЛА фінансування:

ДФРР, кошти місцевого бюджету, субвенції з бюджетів вищого рівня, іноземні
донори

3-й рік
5000,0

Разом
10306,52

ВІДПОВІДАЛЬНІ за
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних
підготовку та реалізацію відносин та комунального майна Баранівської міської ради
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада; Відділ містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунального майна Баранівської міської ради

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

2.2.
Стимулювання співпраці місцевих підприємців (кластери, спілки,
кооперативи та інші форми)
2.з Популяризація моделі сімейних молочних ферм
Запуск діяльності міні сироварні за адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів,
Новоград - Волинського району Житомирської області
Баранівська міська ТГ
Власники ВРХ – до 50 осіб
Покупці молочної продукції – 6000 осіб
Туристи – до 1000 осіб
Низька ціна за молоко як сировини. Низька самозайнятість населення на селі.
Низька якість молока в особистих селянських господарствах. Відсутність
робочих місць на селі. Масова здача ВРХ на забій.

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

1. Збільшення надходжень (ПДФО, оренда комунального майна) до місцевого
бюджету на суму не менше 200 тис. грн.
2. Підвищення рівня конкурентоспроможності виробленої
сільськогосподарської продукції.
3.Реєстрація нового бізнесу на території громади

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

1.Запуск міні сироварні у с. Рогачів
2.Виробництво 3-х видів молочної продукції
3.Поява нової туристичної локації – гастро-туризм

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:

1. Створення нових робочих місць у сільській місцевості – 5 у перший рік
роботи.
2. Збільшення доходів до місцевого бюджету на 50 тис. грн. у перший рік
роботи.
3.Збільшення поголів`я ВРХ не менше ніж на 10 голів у перші 6 місяців
реалізації проекту на території Рогачівського старостату.
1. Пошук орендаря майнового комплексу міні сироварня через систему
електронного аукціону.
2. Налагодження системи збору молока

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

Виробництво твердих сирів, сметани
Реалізація готової продукції
Створення власної торгової марки.
Створення однієї сімейної молочної ферми.
Створення нової локації для гастрономічного туризму.
Сертифікація виробленої продукції за стандартами Органік – Стандарт.
Поширення позитивного досвіду на територію Житомирської області.

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
100,0

3-й рік
200,0

Разом
300,0

обласний та державний бюджети, донори
КУ АМОР, Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та
комунального майна Баранівської міської ради

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:

2.2.
Стимулювання співпраці місцевих підприємців (кластери, спілки,
кооперативи та інші форми)
2.з Популяризація моделі сімейних молочних ферм
Популяризація моделі сімейних молочних ферм
Баранівська міська ТГ

Власники СМФ – 20 осіб
Жителі, що споживають молочну продукцію – до 15000 осіб
До Баранівської міської ТГ приєдналося майже 12 тис. сільського населення, яке
не має можливості отримати гідну роботу на селі. Сільські жителі виїжджають
до міста, або їдуть за кордон у пошуках роботи. Молодь взагалі не має бажання
займатися сільським господарством, вважаючи його не дохідним. Жителів, які
утримують у власному господарстві корів, постійно зменшується, корів здають
на забій, так як молокозаводи приймають від населення молоко за низькою
ціною. Започаткувавши історію сімейних молочних ферм, жителі сіл зможуть
отримувати гідний дохід від утримання 10 та більше ВРХ, підвищити якість
молока, як сировини, за що отримають гідну ціну. В свою чергу молокозаводи
будуть забезпечені якісною сировиною.
1. Перехід до кластерного виробництва якісного молока з подальшою
переробкою на міні сироварні
2. Створення нових суб’єктів підприємницької діяльності, що будуть сплачувати
податки до місцевого бюджету.
1. Створення 5 СМФ
2. Запуск міні сироварні
3. Поява нових молочних продуктів крафтового виробництва – не менше 3-х
видів
1. Збільшення ціни на молоко + 1 грн. від ринкової ціни.
2. Приріст ВРХ до 100 голів
3. Збільшення доходів до місцевого бюджету, не менше ніж 50 тис. грн. при
реєстрації першої СМФ.
1. Внесення змін до Програми підтримки агропромислового комплексу
Баранівської міської територіальної громади до 2023 року.

2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо доцільності будівництва
сімейних молочних ферм.
3. Відбір потенційних та/чи діючих СМФ для надання підтримки за рахунок
місцевого бюджету
4. Супровід (юридичний, бухгалтерський) обраних СМФ
5. Поширення позитивного досвіду на інші громади області

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
лютий 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
500,0

3-й рік
500,0

Разом
1000,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, обласний та державний бюджети, донори
КУ АМОР

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та

2.6.
Стимулювання розвитку підприємництва/інноваційних бізнес-ідей
серед школярів та молоді
2.ж
Запровадження у школах навчальних курсів, спрямованих на розвиток
підприємницьких здібностей (шкільні майстерні, соціальне шкільне
підприємництво), відродження ремесл деревообробної та фарфорової
майстерності
Розвиток підприємницьких здібностей серед школярів шляхом створення
соціальних шкільних підприємств
Баранівська міська ТГ

1335 учнів- старшокласників громади
1000 осіб, що замовлять їх товар чи послугу
Опитування громадської думки свідчать про те, що учні шкіл, в переважній
більшості, планують після завершення навчання виїхати з громади чи навіть
покинути країну по причині відсутності роботи. Нажаль, в межах наявної
навчальної програми, шкільні вчителі мають дуже мало шансів переконати їх
змінити свою думку. Окрім цього, органи місцевої влади до останнього часу
також не розглядали школу в якості активу (фонду розвитку) територіального
економічного зростання.
З іншого боку, громада потерпає від відтоку робочої сили, особливо молоді,
що виїжджає в пошуках роботи та кращих умов життя до міст чи за кордон.
Таким чином, отримуємо замкнуте коло: місцеві мешканці з числа молоді
покидають свої домівки внаслідок поганих умов життя та недостатньої кількості
робочих місць, натомість створюючи ризик для територіального економічного
розвитку через нестачу робочої сили.
Учень, який пройде навчання або отримає практику в соціальному шкільному
підприємстві, буде вигідно виділятися на ринку праці, що підвищить його шанси
отримати пристойну роботу чи започаткувати власну справу.
1. Кількість учнів залучених до СШП – не менше 10 осіб;

якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

2. Кількість отриманих додаткових коштів на потреби школи - не менше 1000
грн.;
3. Кількість шкіл, що будуть використовувати посібник СШП - не менше 50%
закладів.
4. Кількість реалізованих виробів, що виготовили учні – не менше 50 шт.
5. Кількість отриманих замовлень – не менше 10 замовлень

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

1. Нові види соціальних шкільних підприємств.
2. Запровадження курсу для старшокласників

1. Не менше 10 учнів в подальшому пов’яжуть власне життя з бізнесом.
2. Кількість сільських учнів, що будуть отримувати навчання з трудового у
сучасному форматі – не менше 10 осіб
1.

2.

Основні ЗАХОДИ
проекту:

3.

4.
5.

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

по темі підприємливості і

фінансової грамотності

Підготовчі заходи для інформування школярів, учителів та
керівництва освітніх закладів про цілі та форми соціального
шкільного підприємства;
Проведення тренінгу з основ підприємництва, онлайн продажів,
соціального підприємництва, юридичних аспектів ведення бізнесу
початківцями;
Майстер-класи з онлайн - продажів, виробництва товарів за
визначеними напрямками роботи соціального шкільного
підприємства;
Закупівля необхідного обладнання для роботи шкільної фірми;
Організація онлайн-продажів;

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2021 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
100,0
100,0

3-й рік
100,0

Разом
300,0

кошти місцевого бюджету, обласний та державний бюджети, донори
КУ АМОР, Гуманітарний відділ

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, Гуманітарний відділ Баранівської міської ради

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.

2.4.

Створення і промоція туристичного продукту на території громади

2.г
розвиток інфраструктури перебування туристів: приватні агросадиби
(міні-готелі), мисливські будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін.
Створення туристичної інфраструктури гостинності Баранівської ТГ
Проект охоплює територію Баранівської міської ТГ та Новоград-Волинську
міську ТГ
Населення Баранівської міської ОТГ – 26000 осіб, туристи – 3000 осіб щороку,
представники малого та середнього бізнесу двох районів – 500 осіб.

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

Баранівська міська ТГ має значний туристичний потенціал, проте на території
громади майже повністю відсутня туристична інфраструктура (недостатня
кількість готелів, закладів громадського харчування, облаштованих місць для
відпочинку, поганий стан доріг тощо), що робить її малопривабливою для
туристів. Внаслідок цього громада втрачає потенційне джерело доходів до
власного бюджету, а також додаткову можливість для розвитку місцевого
бізнесу та створення робочих місць. Не зважаючи на досить високий потенціал
туристичних об’єктів Баранівської міської ТГ, на її території відсутні сільські та
агро садиби, тобто туристи яких цікавить місцевий колорит не зможуть
залишитися на ніч. Як результат, в громаді відсутній діючий двохденний і
більше тур. Отже, одноденний туристичний потік не приносить жодної користі
для громади.

1. Створено туристичну інфраструктуру, що збільшить потік
туристів до громади та забезпечить додаткові надходження до
бюджету.
2. Створення нових робочих місць.
3. Популяризація (покращення іміджу) громади і, як наслідок –
покращенню її інвестиційної привабливості.
4. Підвищення пізнаваності бренду Баранівської громади
 Створено туристичний продукт формату «тур на вихідні» з
конкурентними перевагами у сегменті традиційних ремесел
деревообробної, лозоплетіння та фарфорової майстерності,
мисливства, рибальства;
 Створено туристичну інфраструктуру (приватні агросадиби
(міні-готелі), мисливські будиночки, готель, кафе, сувенірні
крамнички та ін);
 Налагоджено співпрацю з туристичними фірмами, що
спеціалізуються на внутрішньому туризмі;
 Створено додаткові робочі місця;
 Збільшено надходження до місцевого бюджету;
 Збільшено власні доходи домогосподарств громади, які беруть
участь у проекті
 кількість підготовлених туристичних маршрутів – 4;
 кількість туристів, що відвідують громаду – 2 тис. осіб/рік;
 створення 150 нових робочих місць (за умови, що всі туристичні
маршрути запрацюють);
 додаткові надходження до місцевого бюджету - 900 тис. грн /
рік (за умови, що всі туристичні маршрути запрацюють).
Основні заходи проекту:
1.Тренінги для населення сільських територій об’єднаної громади для
ревіталізації індустрії гостинності у Баранівській ТГ.
2.Створення СОК «Туристична Баранівщина», який буде надавати
послуги для своїх членів по залученню туристів;
3.Започаткування щорічного міжнародного фестивалю « ORGANIC
SPASE»;
4.Розвиток локацій традиційних ремесел нашого регіону (гончарство,
обробка деревини, лозоплетіння, вишивка);
5.Облаштування агро садиб з широким спектром послуг (харчування,
катання на конях, велосипедах тощо);
6.Організація поїздок до приватних еко садиб для найактивніших
представників «зеленого туризму» з метою обміну досвідом.
7.Висвітлення діяльності проекту на офіційних сторінках Баранівської

міської ради, газетах місцевого та регіонального рівнів
8.Моніторинг результатів впровадження проекту.
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
500,0

3-й рік
500,0

Разом
1000,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, КУ «АМОР»

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

3.4.

Зростання енергоефективності громади

3.є Встановлення енергоощадного вуличного освітлення у кожному населеному
пункті громади
«Капітальний ремонт вуличного освітлення по населених пунктах
Баранівської міської ТГ»
м. Баранівка, вул. Калинова, вул. Ломоносова, вул. Ярослава Мудрого, Дубріаське
шоссе
с. Середня, с. Смолка, смт Першотравенськ, с. Мирославль, с. Берестівка
м. Баранівка – до 2000 осіб
с. Середня – 85 осіб
с. Смолка – 148 осіб
смт Першотравенськ – 3500 осіб
с. Мирославль –377
с. Берестівка - 342
На території Баранівської міської ТГ велика кількість вулиць населених пунктів
не освітлені, або й досі використовуються не енергоефективні ліхтарі, що
призводить до великих фінансових витрат на утримання таких систем. Місцевий
бюджет не може достатньо профінансувати утримання таких застарілих
вуличних систем освітлення, тому місцева влада часто змушена приймати не
популярні рішення та відключати енергопостачання з метою економії коштів
місцевого бюджету. Такі дії спричиняють обурення місцевих жителів та сприяє
підвищення кримінальної
1. Заміна старого вуличного освітлення на енергоощадне
2.Краща ситуація з безпекою в громаді

1.Наявність підключених енергоощадних ліхтарів – не менше 100 шт.
2.Кількість повністю освітлених населених пунктів – не менше 5
1. Зменшення видатків з місцевого бюджету на енергоносії до 10%
2.Зменшення кількості злочинів, що відбуваються у темну пору доби на 10
випадків за перші шість місяців роботи системи вуличного освітлення.

Основні ЗАХОДИ
проекту:

1.Проведення аналізу наявного вуличного освітлення
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення
капітального ремонту з урахуванням енергоефективності.
3. Проведення ремонтних робіт.

ПЕРІОД реалізації
проекту:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2021 – грудень 2023

1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
ОБСЯГ фінансування
130,0
400,0
500,0
1030,0
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування: ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
Баранівська міська рада, відділ ЖКГ та благоустрію, відділ бухгалтерського
підготовку та реалізацію обліку, економічного розвитку та закупівель
проекту:

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
3.5. підвищення безпеки у кожному поселенні громади (безпеки на
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
дорогах, громадська безпека, пожежна, екологічна та ін)
3.ж
встановлення систем зовнішнього відео нагляду у місцях ризику
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
виникнення
можливих правопорушень, створення громадських
забезпечує проект:
формування для підвищення безпеки жителів громади
Створення громадського формування для охорони та безпеки
громадського порядку в Баранівській міській ТГ із залученням
НАЗВА проекту:
ветеранів АТО-ООС
ТЕРИТОРІЯ, на яку
Баранівська міська ТГ
проект матиме вплив:
Ветерани АТО - 10 осіб, поліцейські громади - 30 осіб, молодь громади
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від - 3000 осіб, пенсіонери громади - 5000 осіб, інші жителі громади - 13
тис. осіб
реалізації проекту, ос.
На території Баранівської громади проживає близько 500 ветеранів
АТО, які повернувшись до мирного життя не всі змогли знайти собі
роботу чи заняття по душі. Також сьогодні триває реформа поліції, яка
тягне за собою скорочення особового складу в колишніх районах, так з
60 поліцейських залишаються лише 30 осіб. Така кількість
поліцейських не може вчасно забезпечити надання невідкладної
Стислий опис
допомоги для тих хто її потребує, контролювати безпеку в громаді.
ПРОБЛЕМИ, на
Залучення ветеранів АТО до громадського формування дасть
вирішення якої
можливість
вчасно
реагувати
на
порушників,
проводити
спрямований проект (до
роз'яснювальну роботу серед молоді, що призведе до зменшення
100 слів):
хуліганських дій та порушень правил дорожнього руху.
Не менше 10 ветеранів АТО будуть задіяні у громадському формуванні
для охорони громадського порядку, для допомоги працівникам поліції,
це дасть можливість ветеранам відчути себе потрібними в суспільстві
де вони проживають, вони зможуть застосувати свої навики у мирному
середовищі.
1. Підняття довіри до роботи поліцейського
Очікувані кількісні та
2.Залучення до громадського формування не менше 10 ветеранів
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
АТО/ООС
реалізації проекту
(outcomes):
3.Зменшення кількості протизаконних дій з боку громадян.
1. Зменшення навантаження на працівників поліції
2. Поява Громадського формування
Очікувані безпосередні
3. Облаштоване приміщення для чергування
ПРОДУКТИ проекту
4. Патрулювання вулиць членами Громадського формування не менше
(outputs):
ніж 2 рази на тиждень
1. Зменшення кількості хуліганських дій підлітками – на 5 за
Ключові ІНДИКАТОРИ
перший рік їх діяльності
успішності проекту

(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

2. Кількість попереджених злочинів - 5
3. Підвищення рівня безпеки в громаді – анкетування
населення до і після створення формування
1. Розробка статутних документів та погодження їх у поліції;
2. Включення до Громадського формування ветеранів АТО/ООС
3. Проведення навчання членів Громадського формування на
базі Баранівського відділення поліції
4. Облаштування кімнати для чергування
5. Розробка плану заходів, графіку чергування та патрулювання
вулиць громади спільно з працівниками поліції;
6. Проведення опитування населення з метою виявлення
позитивних змін в період діяльності Громадського
формування.
7. Публікації щодо реалізації ініціативи
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2021 – грудень 2021
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
106,0
106,0
ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію КУ «АМОР»
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, ГО «Поліський Гарт»

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
3.1. забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
поселень громади
3.a
налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг
ЗАВДАННЯ Стратегії,
по маршруту руху шкільних автобусів, авто екстреної медичної
виконання якого/-их
допомоги та громадського транспорту, а також сталих пішохідних
забезпечує проект:
маршрутів (кладки, містки тощо)
Будівництво дороги з твердим покриттям в Ялишівському
НАЗВА проекту:
старостаті
ТЕРИТОРІЯ, на яку
Ялишівський старостат
проект матиме вплив:
Жителі с. Явне –189
Орієнтовна кількість
Жителі с. Ялишів – 110
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
Жителі с. Лісове – 140
реалізації проекту, ос.
Туристи до вольєру плямистих оленів – 1000 осіб на рік
Майже 30 років жителі Ялишівського старостату дихають пилом з
дороги, яка підсипана відсівом . У спекотну чи вітряну погоду пил
піднімається і осідає в легенях жителів, що призводить до частих
Стислий опис
захворювань дихальних шляхів місцевих мешканців. Таку дорогу
ПРОБЛЕМИ, на
щороку слід підсипати та грейдерувати, на що витрачаються кошти
вирішення якої
місцевого бюджету. На території нашого старостату розташовано один
спрямований проект (до
з туристичних об`єктів громади - «Вол`єр з плямистими оленями», дана
100 слів):
дорога не сприяє притоку туристів в громаду. Дорога не придатна для
проїзду шкільного автобусу та іншого спец. транспорту. На ремонт
такого транспорту витрачається більше коштів з місцевого бюджету.

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

1.Зниження захворюваності серед місцевого населення на 5%
2.Доїзд швидкої, пожежної чи шкільної техніки зменшиться на 15 хв.
1. Дорога, що проходить через три населені пункти, з твердим
покриттям
2. Створення популярного туристичного маршруту
1.Зменшення соціальної напруги на селі
2.Збільшення потоку туристів до 1000 осіб на рік
3.Зменшення видатків з місцевого бюджету на ремонт комунальної
техніки та дороги на 10%
4.Стимулювання появи еко-садиб на території старостату
1. Реконструкція огорожі стадіону
2. Облаштування сидінь для глядачів та вболівальників
3. Проведення земельних робіт по облаштування ігрового поля
(культивація землі для посадки трави, посів трави, стрижка газону,
полив)
4. Встановлення воріт
5. Придбання спортивного інвентарю
6. Проведення першого спортивного футбольного матчу серед команд
Баранівської міської ТГ
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2023 – серпень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
1000,0
1000,0
кошти місцевого бюджету, донори

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Баранівська міська рада
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
3.5. підвищення безпеки у кожному поселенні громади (безпеки на
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
дорогах, громадська безпека, пожежна, екологічна та ін)
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

3. і

організація очистки водойм, русл річок, джерел води

Поліпшення екологічного стану річок в межах Баранівської
міської ТГ
смт Першотравенськ, с. Глибочок, с. Марківка, с. Стара Гута, м.
Баранівка, с. Вірля, с. Рогачів, смт Полянка
смт Першотравенськ –3452, с. Глибочок –695, с. Марківка –329, с.
Стара Гута –458, м. Баранівка –11898, с. Вірля –559, с. Рогачів – 898,
смт Полянка - 1600

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:

На протязі багатьох років річка Хомора та жителі, що проживають
вздовж її берегів потерпали від викидів неочищених стоків з
Понінківської картонно-паперової фабрики, що розташована на її
березі, але постійна та систематична робота активістів, Баранівської
міської ради, екологічних служб домоглися того, що фабрика
приступила до будівництва очисних споруд. Тепер негативні екологічні
наслідки слід прибрати, Очистити дно річок Хомора та Случ від
мулових відкладень, вирізати очерет, що призупиняє течію, прибрати з
води гілля, сміття, прибрати береги річки. Також здійснити розчистку
притоків річки Случ, малих річок Гнилушка, Видолоч
1. Покращення екологічної ситуації в громаді
2.Збільшення доходів до місцевого бюджету шляхом здачі в оренду
спецтехніки для сусідніх громад
3.Зменшення захворюваності та мору свійської птиці на 10%
4.Зменшення захворювання населення, що проживають близько
забруднених річок
1.Наявність спецтехніки яку можна використовувати для очищення всіх
річок, що протікають на території громади.
2.Очищені річки від заростів очерету – не менше двох за сезон
1.Гарна екологічна ситуація в громаді сприятиме до появи нових
виробників органічної продукції – 1 виробник сертифікує власну
продукцію у першому році проекту
2. Зменшення загибелі аквакультури на 10%
3.Збільшення доходів до місцевого бюджету на 50,0 тис грн. в сезон.
4.Покращення інвестиційної привабливості громади для залучення
інвестицій в органічне виробництво
1.Проведення чистки берегів річки Хомора
2.Придбання багатофункціонального земснаряду «Боцман» з
додатковим обладнанням призначеним для косіння очерету та
причепом для перевезення, або аналог спецтехніки.
3. Проведення очистки річки від заростів очерету
4. Проведення роз`яснень серед населення, що проживають вздовж
берегів річки Хомора, Случ щодо нанесення шкоди довкіллю при
викидах неочищених стоків з власних домогосподарств.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
вересень 2021 – вересень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
1502,761
162,239
1665,0
ДФРР, кошти місцевого бюджету, обласного та державних бюджетів,
донори

ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Баранівська міська рада, відділ благоустрою та ЖКГ
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

3.1.
Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень
громади
3.a
Налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по
маршруту руху шкільних автобусів, авто екстреної медичної допомоги та
громадського транспорту, а також сталих пішохідних маршрутів (кладки, містки
тощо)
Капітальний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг (доріг
місцевого значення) Баранівської міської ТГ
Баранівська міська ТГ

Населення громади – 26748 осіб
Гості та транзит громади – 5000 осіб у рік

Дорожнє покриття більшої кількості місцевих доріг у аварійному стані, є такі
дороги в яких кам’яне або грунтове покриття. Під час підвозу дітей до опорного
закладу, автобуси іноді не мають можливості проїхати аварійними відрізками
таких доріг. Така ситуація призводить до травмованості на дорогах.
Комунальний транспорт постійно потребує ремонту.

1. Швидший доїзд до шкіл, лікарні на 10 хв
2. Зниження аварійних ситуацій на дорогах на 10%
3. Зниження соціальної напруги серед населення.
1.Відремотнованих доріг комунального значення (місцевих доріг) не менше 5 км
у першому році
1. Менша кількість гумових коліс потребує утилізації.- до 10%
2. Зменшення витрат на ремонт комунального транспорту.- до 25%
3.Збільшення туристичного потоку до громади на 1000 осіб
1. Щорічне визначення пріоритетних доріг громади, що потребують
капітального ремонту
2. Виготовлення проектно-кошторисної документації
3. Капітальний ремонт дорожнього покриття
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – грудень 2022
1-й рік
2-й рік
-

3-й рік
-

Разом

ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
Відділ жкг та благоустрою, відділ бухгалтерського обліку, економічного
розвитку та закупівель Баранівської міської ради

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку

Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

3.7. Розширення інфраструктури для змістовного дозвілля молоді, сімей з
дітьми, літніх людей

3.г. Створення мережі культурних, молодіжних центрів, хабів (напр.
воїнів АТО, майбутніх батьків, клуб золотого віку) у найбільших
населених пунктах громади
Клуб арт-терапії для молоді з інвалідністю на базі багатофункціонального
центру реабілітації УСЗН Баранівської міської ради
м. Баранівка та Баранівська ТГ

Населення Баранівської ТГ: особи з інвалідністю віком від 18 до 35 років –
20 осіб

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Через відсутність необхідної інфраструктури, молодь з інвалідністю часто не має
можливості відвідувати різні гуртки та реалізувати свій творчий потенціал.
Такий проект дає не лише можливість навчитися малювати, а й позитивно
вплинути на психічно-емоційний стан особи, а також дієздатних осіб, що
постійно проживають разом з ними.

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

1. Зменшення соціальної напруги серед населення Баранівської ТГ
2. Залучення молоді з інвалідністю до активного громадського життя
3. Розкриття потенціалу молоді з інвалідністю
4. Розширення послуг багатофункціонального центру реабілітації, шляхом
охоплення не лише дітей, а й молоді з інвалідністю

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

1. 20 осіб з інвалідністю зможуть безперешкодно спілкуватися, розкривати свій
творчий потенціал
2.Поява нового молодіжного клубу для арт-терапії

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

1. Заняття в межах проекту тривають 60 хв., один раз на тиждень протягом
кварталу з однією групою. Планується створення 4-х груп.
2. На початковому етапі група складається з 5 осіб, віком від 18 до 35 років
включно. Одночасно у групі можуть бути присутні до 10 осіб, з якими
займаються дефектолог та психолог. Таким чином за календарний рік може
бути охоплено понад 20 осіб з інвалідністю
1. Підготовка приміщення для презентацій та пробних занять (січень).
2. Закупівля обладнання та необхідних матеріалів (січень-лютий)
3. Організація роботи та затвердження розкладу занять, інструктаж персоналу
(січень)
4. Набір та формування груп. Інформаційна підтримка ЗМІ. (січень-грудень)
5. Проведення виставок: через 6 місяців – проміжної та через 11 – підсумкової
виставки робіт
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2022 – грудень 2022
1-й рік
2-й рік
50,0

3-й рік
-

Разом
50,0

Місцевий бюджет, обласний бюджет, донорські кошти
Управління соціального
Баранівська міська рада

захисту

населення

Баранівської

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Центр реабілітації УСЗН Баранівської міської ради

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

міської

ради,

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:

3.1.
Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень
громади
3.a
Налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по
маршруту руху шкільних автобусів, авто екстреної медичної допомоги та
громадського транспорту, а також сталих пішохідних маршрутів (кладки, містки
тощо)
Будівництво підвісного мосту через р. Случ в м. Баранівка
м. Баранівка мікрорайон Зарічча
1500
Мікрорайон Заріччя м. Баранівка розташований на правому березі р. Случ. Відстань
до центру міста по дорозі районного значення (тверде покриття) складає 4 км., по
грунтовій дорозі з частковим твердим покриттям – 2 км (можна рухатися лише за
сприятливих погодних умов). До Баранівського ліцею №1 та № 2 учні доїжджають
шкільним автобусом, але таких автобусів не вистачає, аби комфортно та безпечно
підвозити учнів до шкіл, автобус постійно переповнений і тому велика кількість дітей
самостійно добирається до школи через річку Случ проходячи по дерев`яному містку.
Для пішоходів побудовано саморобний дерев`яний місток через річку, який щороку
при паводку зноситься течією, в результаті чого виникає соціальна напруга в жителів
мікрорайону і владі доводиться вишукувати можливості підвозу жителів до міста, що
завдає додаткових витрат для бюджету. Ремонті роботи проводяться методом
толоки: ДП «Баранівське ЛМГ» надає необхідні матеріали, а жителі проводять
роботи.
1. Створено безпечні умови руху пішоходів і велосипедистів через річку
Случ для 1.5 тис. жителів мікрорайону, які матимуть сполучення з
адмінцентром громади.
2. Знято соціальну напругу жителів мікрорайону.
3. Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій при русі через р.
Случ.
4. Відсутність потреби щорічного виготовлення нової кладки.
1. Встановлено основний пішохідний підвісний міст через річку Случ
(шириною – 4 м, довжиною – 70 м) та малий (допоміжний) пішохідний
підвісний міст, який буде розміщений на заплаві.
2. Облаштовано безпечний підхід до мостів з обох берегів
3. Створено додатковий об’єкт туристичної та дорожньої інфраструктури
1. Збільшення на 20% (до 300 осіб на день) кількості осіб, що скористалися
підвісним мостом через р. Случ в м. Баранівка.
2. Зменшення на 30% часу добирання до робочих місць жителів
мікрорайону Заріччя
3. Збільшено на 25 % рівень підтримки керівництва міської ради на
чергових місцевих виборах.
1. Перерахунок ПКД та проходження експертизи.
2. Проведення тендерних процедур, щодо підрядника будівництва.
3. Будівництво.
4. Введення в експлуатацію пішохідного мосту.
з (вересень 2021) - до (жовтень 2023)
1-й рік
700,0

2-й рік
1000,0

3-й рік
1800,0

Разом
3500,0

Місцевий бюджет (10%), міжнародні донори – якщо ці мости включити у
ширший проект, тоді можна розраховувати на донорів! , державний бюджет,
обласний бюджет, тощо (90%).

ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Баранівська міська рада
проекту:

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Державний бюджет, обласний бюджет – фінансування проекту,
Баранівська міська рада – реалізація проекту.

Інше (за потреби):
Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

3.1.
Забезпечення транспортної та інформаційної доступності усіх поселень
громади
3.a
Налагодження якісних шляхів сполучення, передусім автодоріг по
маршруту руху шкільних автобусів, авто екстреної медичної допомоги та
громадського транспорту, а також сталих пішохідних маршрутів (кладки, містки
тощо)
Капітальний ремонт площі Волі в м. Баранівка Житомирської області.
Організація дорожнього руху
м. Баранівка, гості міста та жителі сусідніх населених пунктів
м. Баранівка – 12000 осіб
Гості громади – 1000 осіб
Жителі старостатів – 15000 осіб
На площі Волі, що розташована в центрі міста Баранівка постійно відбуваються
ДТП за участі велосипедистів та пішоходів, так як не зрозуміло як має
здійснюватися правильно рух площею. Відсутня розмітка для автомобільного
транспорту, незручність спричиняють автовласники, що паркують на площі свої
авто, через дану площу проходить автомобільна дорога державного значення по
якій рухаються великогабаритні автомобілі.

1. Зменшення аварійно небезпечних ситуацій на площі Волі до 10%
2. Організація дорожнього руху з дотриманням ПДР

1.Відремонтована площа Волі
2. Ліквідовано не санкціоноване паркування автомобілів
1.Зменшення кількості ДТП на 10%
2.Ознайомиться з ПДР не менше 200 осіб в т. ч. й молодь
1.Капітальний ремонт площі Волі.
2.Організація дорожнього руху.
3.Проведення роз’яснювальних заходів серед молоді та населення щодо правил
дорожнього руху.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2023 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
-

3-й рік
1345,400

Разом
1345,400

ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
Баранівська міська рада

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку

Операційна ЦІЛЬ
Стратегії, якій відповідає
проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:
НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

3.2. Розширення інфраструктури для змістовного дозвілля молоді,
сімей з дітьми, літніх людей
3.г
Створення мережі культурних, молодіжних центрів, хабів (напр.
воїнів АТО, майбутніх батьків, клуб золотого віку) у найбільших
населених пунктах громади
«Літній людині – інформаційну підтримку»
м. Баранівка
6000 осіб похилого віку

Більшість літніх людей незадоволені рівнем свого життя, та у
перспективі вбачають лише старість, самотність, повну ізоляцію від
навколишнього світу. Проте, це відчуття спустошеності можна
подолати, якщо пенсіонер знайде нові інтереси, хобі, захоплення. Тому
життєві реалії сьогодення посилюють гостру проблему становища
людини похилого віку і є першорядними. Прагнучи допомогти цій
категорії людей, використовуючи новітні технології, працівники
Бібліотеки для дорослих та дітей в партнерстві з Територіальним
центром соціального обслуговування допоможуть впровадити та
практично
реалізувати
безкоштовне
навчання
комп’ютерної
грамотності, сприяти розвитку діалогу між поколіннями, реалізувати
накопичений життєвий досвід людей зрілого віку, надати можливість
брати активну участь у житті місцевої громади. Адже турбота про
людей цього віку – це справа громади, а публічна Бібліотека для
дорослих та дітей є центром місцевої громади.
1.Завдяки проекту бібліотека стане місцем навчання, активного
дозвілля, місцем так званої пенсійно – трудової реабілітації цієї
категорії користувачів – відвідає не менше 600 осіб за рік;
3. Дасть доступ до різноманітних соціально орієнтованих послуг: від
комп’ютеризованих читацьких місць до Інтернет - комунікацій;
4. Забезпечить неформальне середовище для спілкування й змістовного
відпочинку;
5. Стане сучасним, технічно-обладнаним інформаційним та
комунікативним медіапростором для громади;
6.Поява нового сервісу бібліотечних послуг;
7. Тренінги, зустрічі з відомими людьми, як наживо, так і через скайпзв’язок – не менше одного на місяць
1. Організація курсів з навчання літніх людей комп’ютерної
грамотності –не менше одного заходу на квартал;
2. Можливості спілкування з рідними і друзями в режимі онлайн;
3. Організація занять з психологом з числа волонтерів;
4. В рамках засідань клубу за інтересами «За чашкою чаю»
проведення дозвілля та культурно – освітніх заходів з
різноманітної тематики.
5. Ознайомлення з новинками літератури.
6. Організація тематичних зустрічей з питань охорони здоров’я,
соціального захисту;

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:

7. Проведення майстер –класів, скрап-букінгів різного напрямку.
- Проект дасть змогу об’єднати людей поважного віку для
організації дозвілля, успішної адаптації до нового етапу в житті
– 40 чол.
- Проект спрямований на допомогу людям, вікова категорія яких
коливається від 55+
- Завдяки проекту у бібліотеці буде створено комфортне і
привабливе середовище, де люди літнього віку зможуть читати
цікаву сучасну літературу,– залучення нових користувачів до
200 чол.;
- Організація заходів, для людей різних вікових категорій до 12
щорічно;
1. Розробка проектно-кошторисної документації;
2. Проведення ремонту в читальному залі бібліотеки.
3.Придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання.:2комп’ютери, 1 – ноутбуки, 1-інтерактивний комплект;
4.Придбання меблів, для створення та організації зони відпочинку та
спілкування літніх людей.
5. Проведення курсів з навчання літніх людей комп’ютерної
грамотності
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
170,0
70,0
240,0
місцевий бюджет
Інші джерела

ВІДПОВІДАЛЬНІ за
Карпишина Г.В.- директор бібліотеки для дорослих та дітей
підготовку та реалізацію
Баранівської міської ради; Ковальчук Т.С.- методист 1 категорії.
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, гуманітарний відділ,
Бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради.

Інше (за потреби):
Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

3.4.

Зростання енергоефективності громади

3.е
Проведення енергоаудиту громади та підготовка на цій основі Плану
підвищення енергоефективності громади, вкл. домогосподарства, заклади
освіти, медицини, соціального захисту, адмінустанови; його схвалення та
реалізація
Реконструкція зовнішньої тепломережі КНП «Баранівська центральна
районна лікарня»
Баранівська міська ТГ, Дубрівська сільська ТГ, Довбиська селищна ТГ
Вихованці ЗДО «Сонечко» - 300 дітей
Працівники ЗДО «Сонечко» - 22 особи
Жителі сусідніх громад, що відвідують заклад охорони здоров`я – 15000 осіб
Жителі Баранівської громади – 25000 осіб

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

КНП «Баранівська центральна районна лікарня» має власну твердопаливну
котельну, яка генерує тепло як для комплексу приміщень закладу, так і для ЗДО
«Сонечко» та багатофункціонального центру реабілітації. Однак зовнішня
тепломережа, яка постачає тепло від котельні до зазначених будівель, фізично
зношена (характерні часті аварії з протіканням теплоносія) та потребує заміни.
Це призводить до досить високого питомого споживання теплової енергії
(260кВт*год/кв.м) та втрат води.

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

1. Комфортне середовище для отримання медичних , реабілітаційних та освітніх
послуг.
2. Зменшення споживання теплової енергії та втрат води на 30%
3. Забезпечення комфортних умов перебування у будівлях цільових груп
проекту та забезпечення належних умов для якісного надання медичних послуг

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

1. Відновлення роботи тепломережі без втрат теплової енергії
1. Щорічна економія бюджетних коштів – 200 тис. грн.
2. Зменшення викидів в атмосферу СО2 – 177 тон/рік
3. Зменшення захворювань на ОРВ у дітей, що відвідують ЗДО «Сонечко» на
10%
1. Заміна застарілих трубопроводів зовнішньої тепломережі на попередньо
теплоізольовані енергоефективні аналоги;
2. Здійснення інших будівельно-монтажних робіт, потреба в яких виникає в
процесі підготовки та реалізації проекту.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – серпень 2022
1-й рік
2-й рік
1650,0

3-й рік
-

Разом
1650,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
КНП «Баранівська центральна районна лікарня»

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.

3.5.
Підвищення безпеки у кожному поселенні громади (безпеки на дорогах,
громадська безпека, пожежна, екологічна та ін)
3.з
Підготовка Плану управління поводження з твердими побутовими
відходами (сортування, переробка, вторинне використання, захоронення;
місцеве регулювання обсягів первинної і вторинної пластикової упаковки в
оптовій і роздрібній торгівлі; конкурси між домогосподарствами та поселеннями
на кращі практики поводження з ТПВ), його схвалення та реалізація
Встановлення обладнання для виготовлення тротуарної плитки шляхом
переробки пластикових відходів
Баранівська міська ТГ
Жителі Баранівської міської ТГ – 26000 осіб
Сусідні громади – 14000 осіб

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

Проблема накопичення сміття завжди буде актуальна для громад. Поява
стихійних сміттєзвалищ забруднюють навколишнє середовище. Але найгірша
ситуація з пластиком, з кожним роком його збільшується, а період природнього
розпаду сягає сотні років. Єдиний вихід – почати його переробляти на корисні
речі. Потреба виникла у зв’язку з приєднанням до громади селища
Першотравенськ - 1,6 тис. населення, що немало власного полігону для ТПВ,
тепер навантаження на загальний полігон громади збільшився. Побудувавши
невелику сортувальну лінію та придбавши обладнання для виготовлення
тротуарної плитки з пластикових відходів дасть можливість суттєво знизити
навантаження на полігон ТПВ та на природу в цілому. У технології виробництва
такої плитки необхідний пісок, КП «Баранівка міськводоканал» має ліцензію на
видобування, купівля піску покращить фінансовий стан підприємства.
1. Охоплення договорами на вивезення ТПВ щонайменше 85 % приватних
домогосподарств та 90 % місцевих підприємств;
2. Належний екологічний стан приватних та промислових територій;
3.Створення нових робочих місць – не менше 5
1.Поява нового комунального підприємства з технологічним обладнанням
2.Благоустрій тротуарів громади
3.Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на 70% після впровадження проекту.
1. Збільшення доходів до місцевого бюджету, до 100 тис. грн. на рік
2. Облаштування не менше одного тротуару в громаді використовуючи
тротуарну плитку власного виробництва (до 20 м2 )
3.Зменшення навантаження на діючий полігон ТПВ на 5т. у перший рік
роботи.
1. Проведення навчальних семінарів для населення щодо сортування
сміття та культури поведінки з ТПВ.
2. Придбання обладнання для виготовлення тротуарної плитки з пластику
3. Придбання сміттєвих контейнерів для сортування ТПВ
4. Організація виробництва, набір персоналу.
5. Запуск виробництва, перший пуск.
6. Облаштування не менше одного тротуару в громаді використовуючи
тротуарну плитку власного виробництва (до 20 м2 )
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
5000,0

3-й рік
5000,0

Разом
10000,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, обласний та державний бюджети, донори
КУ АМОР

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, відділ жкг та благоустрою

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.

3.2.
Розширення інфраструктури для змістовного дозвілля молоді та сімей з
дітьми
3.г
Створення мережі культурних, молодіжних центрів, хабів (напр. воїнів
АТО, майбутніх батьків) у найбільших населених пунктах громади
«Створення центру спілкування на селі для вразливих верств населення»
смт Полянка
Ветерани АТО 400 осіб, молодь - 500 осіб, матері та дружини ветеранів та
учасників АТО - 350 осіб.

ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

Проект спрямовано на соціалізацію в суспільстві ветеранів АТО на сільській
території. Коли вони повертаються до мирного життя то втрачають сенс життя,
їм здається, що вони нікому не потрібні з цього моменту починаються проблеми.
Створення центру спілкування в Полянківському старостаті дасть можливість
адаптуватися ветеранам АТО до мирного життя, в такому центрі у них буде
можливість проводити з дітьми та молоддю заняття з національнопатріотичного виховання. Ветерани АТО будуть мати можливість відчути себе
потрібними для громади. У такому місці вони зможуть спілкуватися,
зустрічатися з іншими ветеранами, проводити тематичні вечори для молоді, для
матерів та жінок загиблих на війні. В рамках ініціативи передбачено
облаштувати вже наявне приміщення меблями та необхідною технікою,
створивши затишок та комфорт для проведення зустрічей, заходів та спільної
соціальної праці.
1. Залучення ветеранів АТО до громадського життя села – не менше 5 ветеранів
2. Зменшення соціальної напруги на селі
3. Збільшення заходів для локальних груп сільського населення – один захід у
місяць
1. Поява Центру спілкування на селі
2. Облаштоване приміщення
1.Кількість проведених заходів та зустрічей у центрі – не менше одного на
місяць
2. Зменшення сімейних конфліктів в родинах де є ветерани чи учасники
АТО на 5 нових випадків менше в перший рік проекту.
3. Кількість відвідувачів – не менше 10 осіб на місяць
1. Закупка необхідних меблів для облаштування Центру спілкування
2. Закупка необхідного обладнання для Центру спілкування
3. Облаштування приміщення
4. Відкриття центру спілкування на селі
5. Проведення різних заходів в Центрі
6. Публікації про заходи
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2021 – червень 2021
1-й рік
2-й рік
94,451
-

3-й рік
-

Разом
94,451

ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори
КУ «АМОР»

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, ГО «Поліський Гарт»

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
4.3. Підвищення доступності адміністративних та якості послуг
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
соціального захисту і соціального забезпечення (інфраструктура, кадри,
якій відповідає проект:
фінансування)
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

4.д Будівництво Прозорого офісу для покращення та доступності
надання адміністративних послуг кожному жителю громади

НАЗВА проекту:

Надання адміністративних послуг регіонального сервісного центру
МВС в ЦНАПі Баранівської територіальної громади

ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:

м. Баранівка та Баранівська територіальна громада

Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):

Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

Власники автотранспорту - 12
Для отримання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є
регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області, жителям
Баранівської територіальної громади необхідно звертатися до
найближчого сервісного центру в м. Новоград-Волинський. Отримання
такого виду адміністративних послуг є не зручним та малодоступним.
Рішенням сесії Баранівської міської ради послуги регіонального
сервісного центру включені в Перелік адміністративних послуг, що
надаються через центр надання адміністративних послуг Баранівської
міської ради. Для цього необхідно придбати необхідне обладнання та
програмне забезпечення. Також надання такої послуги збільшить
доходи у місцевий бюджет та зменшить навантаження на центр
районного значення.
1. Жителі громади матимуть змогу отримувати адміністративні послуги
за місцем проживання.
2. Втратиться необхідність тратити час жителів громади на електронну
реєстрацію на поїздку до м. Новоград-Волинський
3. Збільшення доходів до місцевого бюджету не менше ніж на 800,0
тис. грн. в рік
4. Не менше 2000 послуг на рік надано через місцевий ЦНАП.
1. Наявність необхідно обладнання та програмного забезпечення для
надання адміністративного послуг регіонального сервісного центру
МВС за місцезнаходженням ЦНАП.
2. Найбільш затребувані адміністративні послуги регіонального
сервісного центру МВС надаватимуться у місцевому ЦНАП.
3. Розширення кількості адміністративних послуг
1. Зменшення навантаження на регіональний сервісний центр в м.
Новоград-Волинський.
2. Збільшення надходжень до місцевого бюджету на надані платні
адміністративні послуги регіонального сервісного центру. – до 800,
0 тис. грн. в рік
3. Збільшення кількості наданих адміністративних послуг через
центр надання адміністративних послуг. – 2000 послуг
1. Включення даного технічного завдання в До стратегії розвитку
громади.
2. Передбачити фінансування при формування місцевого бюджету
на 2022 рік.
3. Пошук донорів для реалізації проекту.
4. Придбання необхідного обладнання.
5. Навчання для працівників ЦНАП.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
150,0
150,0
Державний бюджет, кошти місцевого бюджету, іноземні донори

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
Управління організації надання адміністративних послуг, відділ
підготовку та реалізацію
фінансів, відділ бухгалтерського обліку, КУ «АМОР»
проекту:

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада
Робоче місце користувача національної автоматизованої інформаційної
системи МВС має бути забезпечено:




Інше (за потреби):







робочою станцією (ЕОМ) з ліцензійним програмним
забезпеченням, доступом до мережі Інтернет і встановленим
засобом антивірусного захисту;
програмним забезпеченням «IIT Захист з’єднань-2. Клієнт» або
аналогом, що має чинний експертний висновок
Держспецзв’язку;
багатофункціональним пристроєм для друку;
багатофункціональним пристроєм ретрансферного друку, який
забезпечує друк бланків посвідчення водія та свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу із безконтактним енкодером
(TOPPAN CP500)(додаткова інформація ТОВ «КОМПАНІЯ
«ТОППТЕК» (044) 223-99-43);
Дзеркальною фотокамерою (EOS-1300D+EFS18-55III RUK);
Пристроєм для отримання зразку підпису особи (графічний
планшет LCD SIGNATURE PAD, WACOM STU – 530)

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.

4.2.
Підвищення доступності та якості послуг у сфері охорони здоров’я
(інфраструктура, кадри, фінансування)
4.в
Розбудова у відповідності до потреби громадян мережі закладів, які
надають первинну
та вторинну медичну допомогу та медико-соціальну
опіку/паліативну допомогу (ремонти, оснащення закладів обладнанням і
авто/мопедами
Капітальний ремонт (впровадження заходів з енергозбереження)
головного корпусу КНП «Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівська міська ТГ, Дубрівська сільська ТГ, Довбиська селищна ТГ
Жителі Баранівської громади – 25748 осіб
Жителі Дубрівської громади – 5000 осіб
Жителі Довбиської громади – 9000 осіб

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

У головному корпусі КНП «Баранівська центральна районна лікарня»
(розміщено стаціонар відділень: гінекологічного, дитячого, хірургічноготравматологічного та анестезіології, а також приймальне та фізіотерапевтичне
відділення) основною проблемою є недостатня температура всередині
приміщень (на 2-3°С нижче від нормативу) при досить високому питомому
споживанні теплової енергії
(260кВт*год/кв.м). Також будівля потребує
проведення капітального ремонту

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

1.. Комфортні умови перебування хворих та медперсоналу в приміщенні лікарні
2. Зменшення споживання теплової енергії (вид енергоресурсу – дрова паливні)
на 40%;
3. Продовження безпечного строку експлуатації будівлі.
3. Забезпечення комфортних умов перебування у будівлі цільових груп проекту
та забезпечення належних умов для якісного надання медичних послуг

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту

1. Утеплене приміщення лікарні
1. Зменшення викидів в атмосферу СО2 – 125 тон/рік
2. Щорічна економія бюджетних коштів – 130 тис. грн.;

(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

1. Здійснення заходів з енергоефективності:
2. Теплова ізоляція зовнішніх огороджувальних конструкцій;
3. Встановлення системи регулювання споживанням теплової енергії;
4. Здійснення інших будівельно-монтажних робіт, потреба в яких виникає в
процесі підготовки та реалізації проекту.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
жовтень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
-

3-й рік
7000,0

Разом
7000,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
КНП «Баранівська центральна районна лікарня»

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
4.4. Підвищення доступності та якості культурних та спортивних
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
послуг (інфраструктура, кадри, фінансування)
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

4.д
Покращення та доступність культурних послуг (ремонт,
оснащення, фінансування)
Капітальний ремонт даху Першотравенського будинку культури
ім. В.Д. Крищенка
смт Першотравенськ, с. Глибочок
Працівники культури – 20, Глядачі-400, Гуртківці-50, Жителі
Марківського та Першотравенського старостатів – 4500, Гості
старостатів – до 1000 осіб на рік
Дах у будинку культури перебуває у аварійному стані, під час дощів
продовжується його руйнація, що може призвести до трагічних
наслідків так як у приміщенні проводяться репетиції аматорських
колективів, ведеться гурткова робота з дітьми та ін. Під час проведення
заходів у глядацькому залі вже не одноразово падала на глядачів
штукатурка. Працівники відділу культури не мають можливості якісно
та доступно надавати культурні послуги для населення.
1. Комфортних умов для надання культурних послуг
2.Більша кількість дітей та молоді будуть відвідувати даний заклад
3.Відкриття дитячої студії вокального співу «Співограй»
1.Відремонтований дах
2. Збереження будинку культури як єдиного закладу в старостаті, що
надає культурні послуги
3. Здача в оренду вільних приміщень, додаткові надходження до
місцевого бюджету.
1.Комфортні умови надання та отримання культурних послуг
2. Створення додаткових гуртків для заняття з дітьми та молоддю –
2 гуртки
3. Збільшення відвідувачів під час різних культурних заходів – до
400 осіб.

Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації
2. Капітальний ремонт даху будинку культури
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
2000,0
2500,0
4500,0
ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

4.1.
Підвищення доступності та якості освітніх послуг (інфраструктура,
кадри, фінансування)
4.а
Забезпечення дітей дошкільного віку (3-6 років) і молодших школярів
(1-4 клас) якісними умовами для здобуття освіти (ремонти, оснащення ДНЗ, ЗНЗ
1 ступеня)
Капітальний ремонт Баранівського закладу дошкільної освіти №2 вул.
Степанюка 2 м. Баранівка, Житомирської обл., відкриття ЗДО «Лесина
казка»
м. Баранівка, Полянківський старостат

Молоді батьки – 380 осіб, діти дошкільного віку мікрорайону Заріччя – 40 дітей
та м. Баранівка, учні початкової школи – до 150 учнів.

Черга на влаштування у ЗДО у м. Баранівка до 100 дітей, перенавантаження
Полянківського ЗДО при потужності 31 дитина, заклад відвідує 70 дітей,
перенавантаження ЗДО «Сонечко» у м. Баранівка – потужність закладу 250 дітей,
відвідує – 305 дітей.
1.
2.
3.
4.

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:

Зменшення черговості у ЗДО – на 15%
Отримання якісних освітніх послуг для кожної дитини громади.
Доступність дошкільної освіти,
Зменшення соціальної напруги на території мікрорайону Заріччя, так
найближчий ЗДО знаходиться на відстані 3 км на лівому березі річки
Случ, інший ЗДО знаходиться у смт Полянка доступ до якого йде через
ліс на відстані 3 км. Ці садочки переповнені, що не допустимо по
санітарних нормах особливо в умовах пандемії.

1. Відкриття нового ЗДО
2. Створення нових робочих місць – 6
3. Капітальне відремонтоване приміщення
1.Зменшення навантаження на садочки в смт Полянка та м. Баранівка на 20 осіб.
2. Збільшення доходу до місцевого бюджету не менше 100 тис. грн.
1.
2.
3.
4.
5.

Капітальний ремонт приміщення із врахуванням енергоефективності.
Облаштування приміщення.
Ремонт приміщення їдальні.
Придбання необхідної техніки для їдальні.
Набір дітей до ЗДО «Лесина казка»

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
травень 2021 – жовтень 2021
1-й рік
2-й рік
800,0
-

3-й рік
-

Разом
800,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
4.3. Підвищення доступності адміністративних та якості послуг
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
соціального захисту і соціального забезпечення (інфраструктура, кадри,
якій відповідає проект:
фінансування)
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

ПЕРІОД реалізації

4.д
Покращення та доступність надання адміністративних послуг
кожному жителю громади
Придбання кейсу АРМ «Мобільний офіс»
Території Баранівської територіальної громади
500 осіб
Для отримання адміністративних послуг громадянам необхідно
звертатися в ЦНАП особисто або нотаріально уповноважувати на те
особу. При мізерних доходах маломобільним групам населення це
надзвичайно складно у фінансовому плані. Наявність кейсу АРМ
«Мобільний офіс» дасть змогу адміністраторам ЦНАП надавати
адміністративні послуги за місцем проживання.
1. До 5-ти людей щомісяця матимуть змогу отримувати адміністративні
послуги вдома.
2. Заощадження фінансових ресурсів маломобільних груп населення
3. Доступність адміністративних послуг
1. Наявність кейсу АРМ «Мобільний офіс»
2. Надання частини адміністративних послуг із переліку на дому.
3. Доступність адміністративних послуг на селі.
1. Зменшення відвідуваності приміщення ЦНАП
в умовах
пандемії.
2. Надання найбільш затребуваних адміністративних послуг на
дому.
3. Заощадження фінансових ресурсів громадян за рахунок втрати
доцільності оформлювати нотаріальні доручення.
1. Включення даного технічного завдання в До стратегії та
програми соцільно-економічного розвитку громади.
2. Передбачити фінансування при формування місцевого бюджету
на 2022 рік.
3. Пошук донорів для реалізації проекту.
4. Придбання необхідного обладнання
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

січень 2022 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
150,0
150,0
Державний бюджет, кошти місцевого бюджету, іноземні донори
Управління організації надання адміністративних послуг, відділ
фінансів, відділ бухгалтерського обліку, агенція місцевого органічного
розвитку

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:

4.4. підвищення доступності та якості культурних та спортивних послуг
(інфраструктура, кадри, фінансування)
4.г
підготовка Плану популяризації здорового способу життя та занять
спортом, національно-патріотичне виховання молоді; його схвалення і
впровадження
Реконструкція парку відпочинку у смт Першотравенськ
смт Першотравенськ
3500 – жителі селища
200 – гості селища
На території селища розташований парк відпочинку, але він знаходиться у
занедбаному стані, відсутні зони для відпочинку, алеї не пристосовані для
комфортних прогулянок. Відсутні лавочки для відпочинку, немає бесідок,
ігрових майданчиків для дітей. Молоді мами з дітками змушені прогулюватися
на проїжджій частині доріг, що створює небезпеку як для дітей так і для водіїв.
Молодь та підлітки збираються групами біля барів та магазинів, або взагалі
просиджують за гаджетами.
1.Популяризація здорового способу життя
2.Поява не менше 5 –ти фото зон у парку
3.Зменшення аварійних ситуацій на дорогах за участю дітей на 10%
1.Поява нових локацій для відпочинку та занять спортом в селищі.
2.Новий спортивний майданчик
3.Новий дитячий майданчик
4.Благоустрій місцевого парку
1.Збільшення дітей та підлітків, що проводять час на вулиці, а не за
гаджетами – на 25%
2.Не менше 200 підлітків та молоді будуть займатися спортом на
відкритому повітрі
1.Виготовлення проекту реконструкції парку відпочинку, ландшафтний дизайн
2.Облаштування пішохідних доріжок та алей
3.Облаштування зони відпочинку для молодих мам з дітьми – дитячий
майданчик
4.Облаштування зони відпочинку для молоді та підлітків – альтанки,
волейбольний майданчик
5.Облаштування спортивних антивандальних майданчиків
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – грудень 2022
1-й рік
2-й рік
ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори

3-й рік
600,0

Разом
600,0

ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Гуманітарний відділ Баранівської міської ради, відділ благоустрою та ЖКГ
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, ос.
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за

4.1.
Підвищення доступності та якості освітніх послуг (інфраструктура,
кадри, фінансування)
4.а
Забезпечення дітей дошкільного віку (3-6 років) і молодших школярів
(1-4 клас) якісними умовами для освіти (ремонти, оснащення ДНЗ, ЗНЗ 1
ступеня)
Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Мрія» у смт
Першотравенськ
смт Першотравенськ, с. Глибочок
Діти – 160
Молоді батьки – 320
Працівники закладу - 10

Діти, що перебувають у ЗДО «Мрія» часто не відвідують заклад з причин частого
захворювання на сезонні ОРЗ так як система опалення застаріла, тому
підтримувати комфортний температурний режим надто складно. Приміщення
садочку застаріле потребує капітального ремонту.

1.Зменшення соціальної напруги в громаді у зв`язку з оптимізацією дошкільних
закладів, молоді сім`ї з с. Глибочок із задоволенням будуть віддавати своїх дітей
до цього закладу – до 50 дітей
2.ЗДО «Мрія» почне працювати на повну потужність – 160 дітей
3.Створення додаткових робочих місць - 2
4.Стабільний температурний режим дасть можливість комфортноо перебування
та відвідування закладу
1.Нова модульна котельня
2.Відремонтований дах
3.Модернізована система опалення
4.Відремонтований харчоблок
5. Відремонтовані групові кімнати
1.Близько 160 дітей будуть отримувати якісні дошкільні послуги у
комфортних умовах.
2.Зменшення видатків на енергоносії до 10%
3.Зменшення навантаження на ЗДО м. Баранівка
4.Зниження захворюваності дітей на ОРЗ на 5%
1.Будівництво модульної котельні з врахуванням енергоефективності
2. Модернізація системи опалення
3.Капітальний ремонт даху.
4.Капітальний ремонт харчоблоку
5.Капітальний ремонт групових кімнат
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2023 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
-

3-й рік
10000,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради

Разом
10000,0

підготовку та реалізацію
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, ЗДО «Мрія»

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

4.4. Підвищення доступності та якості культурних та спортивних послуг
(інфраструктура, кадри, фінансування)
4.д Покращення та доступність культурних послуг (ремонт, оснащення,
фінансування)
Дитяча студія вокального співу «Співограй»
Першотравенський та Марківський старостати

Діти та молодь селища до 100 осіб
Діти з сусіднього старостату до 50 осіб
Велика кількість дітей сьогодні проводить свій вільний час за комп`ютером чи
телефонами? Це призводить до погіршення самопочуття дітей, частих
захворювань хребта, проблем із зором. Аби дати можливість дітям по іншому
проводити свій вільний час необхідно відкрити у селищі вокальну студію. Тут
можна розвинути власні вокальні дані, гарно та з користю провести час.
Сьогодні діти займаються вокалом у великому актовому залі селищного будинку
культури, де завжди холодно, відсутня можливість у комфортних умовах
проводити репетиції. За відсутності такого закладу багато талановитих дітей
змушені їздити на заняття з вокалу до центра громади, а це 12 км., не кожна
родина має можливість возити дитину на навчання.
1.Не менше 30 дітей будуть займатися вокальним співом
2.У селищі появиться нова можливість для культурного розвитку дітей.
3.Зменшення навантаження на викладачів з вокалу у м. Баранівка
1.Поява вокальної студії для занять з дітьми
2.Неменше 30 дітей зменшать перебування з гаджетами
3.Музичне обладнання
4.Облаштоване та оснащене приміщення
1.Збільшення кількості дітей, що розвивають свої творчі здібності до 3 осіб
2. Не менше 5 вокалістів приймуть участь у обласних конкурсах
3.Зниження захворюваності дітей на сколіоз чи міопію на 2%
1.Придбання необхідної музичної техніки (акустична система, радіо мікрофони,
переносна колонка, музична клавіатура, пульт та ін.
2. Облаштування приміщення у селищному будинку культури (ремонт,
придбання необхідних меблів)
3. Набір дітей для занять вокальним співом
4. Участь дітей у концертах громади
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – грудень 2022
1-й рік
2-й рік
300,0

3-й рік
200,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори
Гуманітарний відділ Баранівської міської ради

Разом
500,0

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-які інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

Основні ЗАХОДИ
проекту:

4.4. Підвищення доступності та якості культурних та спортивних послуг
(інфраструктура, кадри, фінансування)
4.г
Підготовка Плану популяризації здорового способу життя та занять
спортом, національно-патріотичне виховання молоді; його схвалення і
впровадження
Створення спортивно-туристичного клубу для ветеранів АТО/ООС та
молоді
Баранівська міська ТГ
Молодь Баранівської міської ТГ – 8000 осіб
Ветерани АТО/ООС – до 500 осіб
Члени родин ветеранів АТО/ООС – до 1000 осіб
Проект має здійснити позитивний вплив на таку проблему, як не вміння
застосування власних вмінь та навиків ветеранів після війни у мирному
суспільстві, що призводить до тяжких депресій, відсутність бажання щось
змінювати у власному житті. Ми часто спостерігаємо таку ситуацію: ветерани
АТО повернувшись до дому не мають психологічної сили пристосуватися до
мирного життя, відчути себе потрібним у суспільстві. Не маючи підтримки, часто
шукають втіхи в алкоголі, або проявляють агресію до близьких людей. З іншого
боку бачимо, що заклади освіти мало часу приділяють критичному мисленню
при вихованні школярів, більшість своїх зусиль направляють на підготовку учня
до ЗНО. Це призводить до низької активності, згуртованості, солідарності молоді
у подальшому житті. Саме тому спортивно-туристичний клуб є можливістю
застосувати знання та вміння ветеранів; дати можливість відчути себе
потрібними для власної громади; забезпечити духовну єдність поколінь,
виховати повагу до людей, турботу про молодших та людей з особливими
потребами; організувати змістовне дозвілля молоді на свіжому повітрі, а не біля
комп’ютерів, виховати у членів клубу свідоме ставлення до власної безпеки та
безпеки оточуючих, формувати здоровий спосіб життя; виховати здатність
протидіяти проявам аморальності, бездуховності
1.Залучено до клубу не менше 10 школярів та 10 ветеранів АТО
2.Отримають нові знання та навички на протязі року не менше 50 дітей та
підлітків
3. Зменшення сімейних конфліктів в родинах де є ветерани чи учасники АТО на
5 нових випадків менше в перший рік проекту
4. Залучення до клубу дітей з сімей загиблих у зоні АТО, так діти зможуть
відчути психологічну підтримку від військових побратимів батьків.
1.Поява спортивно-туристичного клубу
2.Наявне спортивно-туристичне спорядження
3.Прокладено не менше 3-х спортивно-туристичних маршрутів в громаді
4. Розробка карти маршрутів за складністю
1.Залучення ветеранів АТО до виховання молоді – до 10 осіб
2. Менша кількість дітей та молоді буде проводити власний час за
ком’ютерами – не менше 10 осіб
3.Патріотичне виховання пройде не менше 50 осіб
4. приймуть участь у всеукраїнських змаганнях «Сокіл Джура»
1. Організація спортивно-туристичного клубу (вступ до клубу,
організація тренувань, прокладання маршрутів та ін.)
2. Придбання необхідного спортивно-туристичного спорядження для 10
осіб
3. Проходження по розроблених маршрутах
4. Проведення змагань

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
травень 2021 – жовтень 2022
1-й рік
2-й рік
100,0
-

3-й рік
-

Разом
100,0

ДФРР, кошти місцевого бюджету, іноземні донори
КУ «АМОР»

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, ГО «Поліський Гарт», Гуманітарний відділ

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос
Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:
ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування

4.1.
Підвищення доступності та якості освітніх послуг (інфраструктура,
кадри, фінансування)
4.а
Забезпечення дітей дошкільного віку (3-6 років) і молодших школярів
(1-4 клас) якісними умовами для здобуття освіти (ремонти, оснащення ДНЗ, ЗНЗ
1 ступеня)
4.б
Забезпечення старшокласників (5-11 клас) якісними умовами для
здобуття освіти (комплектність класів) (ремонти, оснащення та ін.)
Капітальний ремонт ганку з влаштуванням пандуса в Баранівському ліцеї
№1 за адресою: вул. Соборна, 26 м. Баранівка Житомирської області
Баранівська міська ТГ
Учні, що потребують інклюзивного підходу до отримання освітніх послуг.
Учні Баранівського ліцею №1 - 883 учні
Викладачі ліцею – 94 особи
Технічний персонал ліцею – 45 осіб
Так як на сьогодні в школах діти навчаються за інклюзивним напрямком
навчання то такі діти мають отримати комфортне та доступне навчання. Діти з
обмеженими можливостями зможуть вільно та самостійно відвідувати школу,
що дасть їм можливість швидше соціалізуватися у суспільстві, а станом на
сьогодні у них немає такої можливості. Частина східців знаходиться у
аварійному стані, діти часто падають та травмуються. Це збільшує соціальну
напругу серед батьків учнів.
1. Діти з обмеженими можливостями зможуть вільно та самостійно відвідувати
школу, що дасть їм можливість швидше соціалізуватися у суспільстві. – 10 осіб
2. Зниження соціальної напруги серед батьків.
1.Відремонтовані східці
2.Пандус для інклюзивних учнів
1.Більша кількість молодих батьків будуть обирати Баранівській ліцей №1,
як заклад для здобування якісної освіти для своїх дітей – потужність
закладу 1296 учнів.
2.Травмування дітей знизиться до 90%
1.
Ремонт ганку.
2.
Облаштування пандусу.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
березень 2022 – грудень 2022
1-й рік
2-й рік

3-й рік

Разом

660,0
проекту, тис. грн.:
ДФРР,
кошти
місцевого
бюджету,
донори
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Гуманітарний відділ Баранівської міської ради
проекту:

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

660,0

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
ЗАВДАННЯ Стратегії,
виконання якого/-их
забезпечує проект:

НАЗВА проекту:
ТЕРИТОРІЯ, на яку
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
реалізації проекту, тис.
ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):

Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):

Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):

4.1.
Підвищення доступності та якості освітніх послуг (інфраструктура,
кадри, фінансування)
4.б
Забезпечення старшокласників (5-11 клас) якісними умовами для
здобуття освіти (комплектність класів) (ремонти, оснащення та ін.)
Шкільний автобус - шлях до здобуття якісних умов освіти у Баранівській
міській ТГ.
Баранівська міська ТГ

Населення Баранівської громади:, діти дошкільного віку – 338, вчителі – 122
особи, діти дошкільного віку – 45 осіб, вихователі – 12 осіб.
Проблема полягає в тому, щоб підвезти усіх дітей на навчання, водію доводиться
робити 2 рейси, а це несе за собою наступні труднощі: дітям доводиться рано
вставати, щоб встигнути на ранній рейс (6.45 год), а в після урочний час одразу
їхати назад, що не дає можливості учням повноцінно відвідувати позакласні
заходи, факультативні та гурткові заняття. Отже, діти з Марківського та
Ялишівського старостинських округів не мають можливості відвідувати школу
мистецтв, спортивну школу чи інші розвиваючі гуртки у післяурочний час, так
як автобус завозить їх після уроків додому, тому що має здійснити ще один рейс
( 110 дітей).
Реалізація даного проекту дасть змогу розвантажити маршрут та створити
умови для комфортного регулярного перевезення учнів до місця навчання і
додому, поліпшення освітнього рівня населення та раціонального використання
часу. Належна організація підвозу учнів, що проживають за межею пішохідної
доступності, до навчального закладу, сприятиме створенню умов для безпеки
дітей, збереженню їх здоров’я, розширить можливості гурткової та позакласної
роботи з учнями, дасть змогу сільським учням навчатися в належних умовах та
здобувати якісну освіту.
14. Зменьшення соціальної напруги серед сільського населення ТГ
15. Вільний доступ до якісних умов освітніх послуг для дітей сільської
місцевості – 110 дітей
16. Додаткові робочі місця (3 водії)
17. Створення компьютерної бази даних руху автобусів.
18. Створення Комунальної установи
19. Збільшення доходів до місцевого бюджету
20. Збільшення автопарку на 3 автобуси
6. Додаткові робочі місця – 3 водії,
7. Нові автобуси в кількості 3 штук
8. 110 дітей зможуть, на рівні з іншими дітьми, мати можливість
отримувати якісні освітні послуги та можливість розвиватися у
культурному та спортивному напрямку.
9. Комунальна установа
1. Комп’ютерну базу даних руху автобусів з підвозу учнів і вчителів до
навчальних закладів ТГ, залучивши до проекту вчителів
інформатики та приватних осіб
2. Модель надання в оренду транспортних засобів у вихідні дні для

3.

12.
13.
14.

Основні ЗАХОДИ
проекту:

15.

16.

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію
проекту:

зміцнення матеріально-технічної база та закупівлі паливномастильних матеріалів та презентувати її для громадськості
(наприклад: створення комунальної установи де на балансі будуть
всі автобуси та водії).
Забезпечено перевезення до місць навчання та роботи учнів та
педагогів, які проживають на відстані більше 3 км від навчальних
закладів (110 дітей та 5 вчителів)
Сформувати робочу групу проекту із числа представників профільних
управлінь, громадськості та бізнесу;
Провести тендерні закупівлі шкільних автобусів та передати шкільні
автобуси на баланс Гуманітарного відділу Баранівської міської ради;
Обговорити та створити комп’ютерну базу даних руху автобусів з
підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району, залучивши до
проекту вчителів інформатики та приватних осіб;
Обговорити та розробити модель надання в оренду транспортних
засобів у вихідні дні для зміцнення матеріально-технічної база та
закупівлі паливно-мастильних матеріалів та презентувати її для
громадськості (наприклад: створення комунальної установи де на
балансі будуть всі автобуси та водії).
Поширити інформацію по проект у місцевих та обласних ЗМІ;

з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
січень 2021 – грудень 2023
1-й рік
2-й рік
3160,0
3260,0

3-й рік
1580,0

Разом
8000,00

ДФРР, кошти місцевого бюджету, кошти обласного бюджету, іноземні донори
начальник гуманітарного відділу Баранівської міської ради – реалізація та
контроль

Потенційні УЧАСНИКИ
/партнери проекту:

Баранівська міська рада, комунальна установа

Інше (за потреби):

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Технічне завдання на проект місцевого розвитку до Стратегії розвитку
4.1. Підвищення
доступності
та
якості
освітніх
послуг
Операційна ЦІЛЬ Стратегії,
якій відповідає проект:
(інфраструктура, кадри, фінансування)
4.а
Забезпечення дітей дошкільного віку (3-6 років) і молодших
школярів (1-4 клас) якісними умовами для здобуття освіти (ремонти,
оснащення ДНЗ, ЗНЗ 1 ступеня)
ЗАВДАННЯ Стратегії,
4.б
Забезпечення старшокласників (5-11 клас) якісними умовами
виконання якого/-их
для здобуття освіти (комплектність класів) (ремонти, оснащення та ін.)
забезпечує проект:
4.г
підготовка Плану популяризації здорового способу життя та
занять спортом, національно-патріотичне виховання молоді; його
схвалення і впровадження
Будівництво штучного поля для міні-футболу, волейбольної,
баскетбольної площадки та бігової доріжки в Баранівському ліцеї
НАЗВА проекту:
№2 ім. О. Сябрук, за адресою: вул. Звягельська, 17 м. Баранівка,
Житомирської обл.
ТЕРИТОРІЯ, на яку
Баранівська міська ТГ
проект матиме вплив:
Орієнтовна кількість
Учні ліцею – 650 осіб, викладачі ліцею – 73 особи, аматорські
ОТРИМУВАЧІВ вигод від
футбольні команди - 5, жителі громади, що ведуть здоровий спосіб
реалізації проекту, тис.
життя – 1000 осіб
ос

Стислий опис
ПРОБЛЕМИ, на
вирішення якої
спрямований проект (до
100 слів):
Очікувані кількісні та
якісні РЕЗУЛЬТАТИ від
реалізації проекту
(outcomes):
Очікувані безпосередні
ПРОДУКТИ проекту
(outputs):
Ключові ІНДИКАТОРИ
успішності проекту
(кількісно вимірювані):
Основні ЗАХОДИ
проекту:

Відсутність спортивної бази при ліцеї, діти змушені займатися
фізичною підготовкою просто неба без спеціально облаштованих
майданчиків за межами території школи перетинаючи жваву
автомобільну дорогу, що викликає ризики ДТП за участю дітей.
1. Можливість отримувати якісні освітні послуги зможуть не менше
650 учнів.
2. Покращення здоров’я дітей та громадян, що займаються спортом.
3. Популяризація здорового способу життя
1.Наявність спортивної бази у опорному закладі освіти
2.Поява додаткових спортивних секцій у ліцеї – до 5
3. Проведено змагань – не менше 3-х
4. Прийме участь у змаганнях не менше 100 осіб
1. Більша кількість дітей будуть займатися спортом – не менше 100 осіб
2.Зниження аварійної ситуації на дорозі біля ліцею за участі дітей на
90%
1. Підбір земельної ділянки для облаштування штучного поля.
2.Будівництво штучного поля для міні-футболу, волейбольної,
баскетбольної площадки та бігової доріжки.
2.Проведення змагань з міні-футболу.
з (місяць / рік) - до (місяць / рік)
травень 2023 – серпень 2023
1-й рік
2-й рік
3-й рік
Разом
1345,400
1345,400
ДФРР, кошти місцевого бюджету, донори

ПЕРІОД реалізації
проекту:
ОБСЯГ фінансування
проекту, тис. грн.:
ДЖЕРЕЛА фінансування:
ВІДПОВІДАЛЬНІ за
підготовку та реалізацію Гуманітарний відділ Баранівської міської ради
проекту:
Потенційні УЧАСНИКИ
Баранівська міська рада
/партнери проекту:
Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.
Інше (за потреби):

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1393

Про надання дозволу на передачу матеріальних
цінностей з балансу Баранівської міської ради на
баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту
Баранівської міської ради
З метою ефективного використання майна комунальної власності Баранівської
міської ради, розглянувши лист заступника начальника відділу культури, сім'ї, молоді та
спорту Віктора ПРИСЯЖНЮКА від 30.11.2021р. № 299 щодо передачі матеріальних
цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу відділу культури, сім'ї,
молоді та спорту Банівської міської ради, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку,
транспорту і зв'язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу Баранівської
міської ради на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради
згідно додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.)
провести процедуру приймання-передачі матеріальних цінностей та оформити акти
приймання-передачі відповідно до чинного законодавства.
3. Надати дозвіл міському голові Мігею О.Ю. затвердити акт приймання-передачі.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку
(Демчишина І.І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
25 сесії
8 скликання
від 23.12.2021 року
№ 1393
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Од
вим

Найменування

Комплект віконних грат (4 шт в комплекті)
Навісний козирок
Система акустична
Система акустична
Підсилювач потужності
Радіомікрофон
Акумулятор
Авторезина
ВСЬОГО

Начальник відділу-головний бухгалтер

к-кт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кількість
1
1
1
1
1
1
1
6
13

Первісна
вартість
(грн)
5 600,00
2 180,00
16 650,00
16 650,00
6200,00
4950,00
1230,00
746,666

Сума
(грн)
5 600,00
2 180,00
16 650,00
16 650,00
6200,00
4950,00
1230,00
4480,00
57 940,00

Людмила ЦИМБАЛЮК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1394

Про затвердження Програми розвитку
земельних відносин, землеустрою та
розробки містобудівної документації
на території Баранівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
З метою забезпечення підвищення ефективності використання та охорони земель,
організації та здійснення заходів із землеустрою, створення сприятливих умов для
залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки територіальної громади, збільшення
дохідної частини міського бюджету, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки
містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на
2022-2024 роки (додається).
2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету
та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 25 сесії 8 скл.
Баранівської міської ради
від 23.12. 2021 р. №1394

ПРОГРАМА
розвитку земельних відносин, землеустрою
та розробки містобудівної документації
на території Баранівської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки

м. Баранівка - 2021

ВСТУП

Земля є основним національним багатством і має перебувати під особливою
охороною держави. Це один із головних ресурсів життєдіяльності суспільства. Вона
слугує територіальною основою для усіх видів діяльності людини, є виробничим
фактором багатьох галузей. В умовах завершення земельної реформи, яка сьогодні має
справді глобальний масштаб та значення, земля розглядається як один з головних
інструментів подолання бідності, підвищення рівня життя кожного члена суспільства та
громади в цілому.
В Україні земельні відносини завжди залишались і залишаються в центрі уваги
державних органів, органів місцевого самоврядування, громадян. На сьогоднішній день
ситуація щодо володіння, користування і розпорядження землею залишається складною і
такою, що вимагає невідкладного вирішення. Найгострішими проблемами серед них
виступають незавершеність процесів реформування економічних та правових відносин
власності, недосконалість системи державного управління у сфері використання і
охорони земель, земельного законодавства та інфраструктури ринку земель, відсутність
механізмів економічного стимулювання використання і охорони земель тощо. Відсутнє
перспективне прогнозування розвитку земельних відносин, не визначена оптимальна
модель сільськогосподарського землекористування. Низькою залишається ефективність
використання земель у сільському господарстві, назрівають питання захисту прав
власників та землекористувачів у реалізації ними прав володіння, користування та
розпорядження землею.
На всiх етапах розвитку людської цивілiзацiї трансформацiя земельних вiдносин
належала до найскладніших проблем i найважливiших напрямiв реалiзації соцiальноекономiчної та аграрної полiтики зокрема. Програма розвитку земельних відносин,
землеустрою та розробки містобудівної докуметації на території Баранівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки розроблена у відповідності до основних засад
реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання
землі, гарантування громадянам, юридичним особам прав власності та користування
землею, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин.
В основу Програми покладені положення Конституції України, Земельного кодексу
України, Податкового кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про
охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», «Про
державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку» тощо.
1.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ

Адміністративним центром Баранівської міської територіальної громади є місто
Баранівка, розташоване в південно-західній частині Житомирської області на берегах
річки Случ. Відстань до обласного центру – 76,9 км. Відстань до найближчої залізничної
станції Радулино – 22 км.
До складу громади входить 13 старостинських округів та місто Баранівка. Загальна
площа громади – 602,4 кв. км. Кількість населення – 24 328 чол.

Земельні ресурси громади
Площа

1
1.1

Цільове призначення земель
Всього земель в межах адміністративно територіальної одиниці
Сільськогосподарські землі

га
60200,18

%
100

34975,5701

59

Сільськогосподарські угіддя

34270,4702

57

21953,5398

-

-

рілля

-

багаторічні насадження

386,8094

-

-

сіножаті

3426,1238

-

-

пасовища

8209,0604

-

1.2

Землі під господарськими будівлями і дворами

347,4698

1

1.3

Землі під господарськими шляхами і прогонами

448,8635

1

1.4

_

-

1.5

Землі, які перебувають у стадії меліоративного
будівництва та відновлення родючості
Інші

0,6639

-

2

Забудовані землі

1358,5521

2

2.1

Землі під житловою забудовою

334,7641

0,4

2.2

Землі промисловості

62,3521

-

2.3

Землі під відкритими розробками, кар’єрами

45,1654

-

2.4

18,5725

-

2.5

Землі, які використовуються в комерційних цілях
комерційного та іншого використання
Землі громадського призначення

102,4645

-

2.6

Землі змішаного використання

22,7256

-

2.7

Землі, які використовуються для транспорту та
зв’язку:

195,1319

0,3

201,0102

0,3

7,8210

-

_

-

12,3285

-

27,8281

-

16,2694

-

5,7072

-

2.8

-

під дорогами
під залізницями
під аеропортами та відповідними спорудами

інші землі
Землі, які використовуються для технічної
інфраструктури:

-

для видалення відходів
для водозабезпечення та очищення стічних вод

2.9

-

для виробництва та розподілення електроенергії
інші
Землі, які використовуються для відпочинку та
інші відкриті землі:
зелені насадження загального користування
кемпінги, будинки для відпочинку
відведені під будівництво (будівництво на яких
не розпочато)
вулиці, набережні, площі

кладовища
Ліси та інші лісовкриті площі

3
3.1

5,3256

-

2,8182

-

491,53

0,5

6,6604

-

_

-

0,0690

-

441,5437

0,5

43,2332

-

21796,3284

36

15174,19

25

4810,3258

8

4,1056

-

3.2

З усіх лісів за основною визнаною функцією
використання. Для виробництва деревини
Для захисної, природоохоронної та біологічної мети

3.3

Для відпочинку

3.4

Інші

1807,7070

3

4

Відкриті заболочені землі

1116,8254

1,8

5

166,2233

0,2

6

Відкриті землі без рослинного покриву або з
незначним рослинним покривом
Внутрішні води

786,6807

1

6.1

Під природними водотоками (річками та струмками)

207,4733

0,26

6.2

498,5744

0,64

6.3

Під штучними водотоками (каналами, колекторами,
канавами)
Під озерами

0,14

-

6.4

Під ставками

80,493

0,10

2. МЕТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА РОЗРОБКИ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
ТЕРИТОРІЇ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ.

Мета Програми розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки
містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної громади на
2022-2024 роки (далі - Програма) - це розробка організаційних, економічних, правових,
проектних та інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, раціонального
використання земельних ресурсів та їх охорону шляхом реалізації державної політики
України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників
і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для

залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Баранівської міської територіальної
громади, наповнення міського бюджету за рахунок сплати орендної плати за землю,
земельного податку, продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
комунальної власності та прав на них.
Головна мета Програми спрямована на реалізацію розвитку земельних відносин,
створення таких правових і організаційно-економічних умов, які б стимулювали
прагнення кожного власника чи землекористувача до її правового та ефективного
використання, підвищення цінності земельних ресурсів, формування відкритого та
прозорого ринку землі, пробудження активності громадян до юридичного закріплення
права власності на землю і тим самим сприяння розвиткові ринкових відносин.
В кінцевому результаті здійснення цих заходів мало б підвищити добробут
мешканців територіальної громади та створити оптимальні умови для суттєвого
збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її
у самостійний фактор економічного зростання.
3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ.

Головним пріоритетом здійснення державної політики у сфері розвитку земельних
відносин на 2022 – 2024 роки є здійснення економічних реформ на даному етапі,
відповідно до Стратегії економічного і соціального розвитку України через
розширення і вдосконалення нормативно-правового забезпечення, формування певних
інституційних засад і посилення державної підтримки розвитку земельної реформи та
впровадження заходів з охорони земель.
Для забезпечення подальшого розвитку земельних відносин потрібно зосередити
увагу на таких аспектах:
- розробці загальнодержавних та регіональних цільових програм
використання та охорони земель;
- розробці схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань
використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
- розробці економічно-правових механізмів мотивації власників землі щодо
раціонального її використання;
- проведенні наукового обґрунтування розподілу земель за цільовим
призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
В основу Програми покладені концептуальні принципи державної політики в
сфері земельних відносин в Україні, а саме:
- гарантія та непорушність права приватної власності на землю;
- визнання землі особливим товаром, основним національним багатством;
- забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб,
територіальних громад та держави;
- пріоритет вимог екологічної безпеки;
- забезпечення сталого еколого-економічного використання земель;
- завершення реформування земельних відносин в аграрному секторі;
- запровадження ринку сільськогосподарських земель.

Реалізація протягом 2022-2024 років комплексу заходів з виконання основних
напрямів земельних відносин дасть можливість створити ефективний механізм
регулювання цих відносин та самоврядного управління земельними ресурсами.
4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА РОЗРОБКИ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
ТЕРИТОРІЇ
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022-2024 РОКИ.

Основними завданнями Програми розвитку земельних відносин, землеустрою та
розробки містобудівної документації на території Баранівської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки є:
1. Забезпечення подальшого розвитку
відносин власності на землю.
2. Здійснення землеустрою, що у процесі реалізації програми передбачає:
- встановлення (зміну) меж населених пунктів;
- проведення робіт з інвентаризації земель;
- формування земель комунальної власності;
- оформлення права користування земельними ділянками, вдосконалення
орендних відносин та сервітутного землекористування.
3. Напрацювання порядку ведення земельного кадастру на місцевому рівні.
4. Розробка містобудівної документації – генеральних планів населених пунктів,
детальних планів території, стратегічної екологічної оцінки.
5. Організація та проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них, продажу прав на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення.
4.1. Землеустрій. Основні проблеми землеустрою

Землеустрій є однією з найважливіших складових системи регулювання земельних
відносин в Україні а, отже, і головним чинником земельної реформи в Україні.
Проте системною проблемою як для розробників документації із землеустрою
(сертифікованих інженерів землевпорядників), так і посадових осіб дозвільних органів,
які здійснюють її розгляд, експертизу та погодження, є відсутність чітких технічних
вимог щодо змісту та оформлення навіть найбільш поширених видів землевпорядної
документації.
Держгеокадастром України дотепер не розроблені стандартизовані вимоги до
складання землевпорядної документації, наслідком чого стає неоднакова практика
застосування земельного законодавства у різних регіонах, штучне маніпулювання
вимогами до складу і змісту документації із землеустрою.
І чим швидше на державному рівні будуть урегульовані питання щодо
законодавчого становлення земельних відносин, тим швидше будуть урегульовані
процеси проведення земельної реформи.
Найгострішими невирішеними проблемами у сфері земельних відносин на території
Баранівської міської територіальної громади є:

- встановлення (зміна) меж населених пунктів на підставі розроблених перед тим
генеральних планів;
- проведення робіт з інвентаризації земель з метою встановлення місця
розташування об’єктів землеустрою – земельних ділянок, їх меж, розмірів, правового
статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально
або не за цільовим призначенням, використовуються без правовстановлюючих
документів, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і
забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель,
необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення самоврядного
контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних
рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
- виявлення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок і приведення їх у
стан, придатний для подальшого використання за призначенням;;
- впровадження механізмів диференційованого підходу до плати за землю в
залежності від ефективності використання території;
- впровадження економічних механізмів, що стимулюють юридичних та фізичних
осіб - власників будівель та споруд, які ведуть підприємницьку діяльність, укладати
договори оренди земельних ділянок або викуповувати земельні ділянки
несільськогосподарського призначення.
Землеустрій, зокрема проведення робіт з інвентаризації земель, земельногосподарського устрою територій, спрямовуватиметься на виявлення фактичних
землекористувачів для того, щоб сформувати земельні ділянки, зареєструвати їх у
державному земельному кадастрі як землі комунальної власності, визначити наявність чи
відсутність оформлених прав на користування землею та відповідність цільового
призначення земельних ділянок фактичному їх використанню.
4.1.1. Встановлення та зміна меж населених пунктів

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2014 року N 333, передбачено "визначення чітких меж кожної адміністративнотериторіальної одиниці, забезпечення повсюдної юрисдикції органів місцевого
самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та
надання територіальним громадам права розпоряджатися земельними ресурсами в межах
своєї території".
Нові форми земельних відносин зумовлюють необхідність зміни територіального
землеустрою, який у сучасних умовах повинен забезпечити функціонування всіх галузей
економіки, удосконалення раціональної системи сталого землекористування,
достовірності встановлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних
утворень.
На виконання вимог законодавства щодо підвищення ефективності державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель
першочерговими заходами мають бути роботи з формування території, встановлення
(зміни) меж населених пунктів.
Межа населеного пункту - це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що
відокремлює територію населеного пункту від інших територій.

Межі населених пунктів встановлюються і змінюються за проектами землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Проекти
землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням
генеральних планів населених пунктів.
Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів на
території Баранівської міської територіальної громади складаються з метою створення
територіальних умов для самостійного вирішення міською радою, її виконавчим органом
усіх питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення, що проживає на цій
території, на підставі законодавства України та повної економічної самостійності,
приєднання до населених пунктів перспективних територій за межами населених пунктів,
що можуть бути використані як під житлове будівництво, так і під будівництво
промислових, комерційних, інфраструктурних об’єктів, об’єктів рекреаційного та іншого
призначення, що необхідні для розвитку населеного пункту.
Незважаючи на складність, тривалість та коштовність усієї процедури встановлення
меж населених пунктів, реалізація останньої дасть можливість створити повноцінне
життєве середовище і сприятливі умови для територіального розвитку населених пунктів
з урахуванням інтересів територіальної громади, ведення контролю за використанням і
охороною земель, ефективного та раціонального використання земель комунальної
власності.
Таблиця 1. Встановлення
територіальної громади.
№
з/п
1

Назва заходів

Розробка проектів землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж
міста Баранівка, сіл Будисько,
Табори,
Мирославль,
Берестівка,
Озерянка,
Йосипівка, Вірля, Смолдирів,
Смолка,
Володимирівка,
Глибочок

та зміна
Загальна
вартість
робіт,
тис.грн.
100

меж

населених

пунктів

В т.ч. по роках
2022
2023
2024
30

30

40

Баранівської

міської

Джерела
фінансування
Міський,
районний,
обласний
бюджет

4.1.2. Інвентаризація земель

Із набуттям чинності змін до законодавства у сфері ведення державного земельного
кадастру та державної реєстрації прав на земельні ділянки, органи місцевого
самоврядування позбавлено частини функцій у сфері земельних відносин, необхідних для
їх ефективного регулювання. Зокрема це стосується обліку земель територіальних
громад, реєстрації земельних ділянок, орендних відносин. Вказане негативно
позначилось на ефективності землекористування, керованості процесу надходження
коштів з плати за землю.
Відповідно до ст. 35 Закону України «Про землеустрій» інвентаризація земель
проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж,

розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються,
використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і
консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель,
встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення
державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та
охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної
власності, земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до
відповідної категорії здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування на підставі відповідної документації із землеустрою, погодженої та
затвердженої в установленому законом порядку.
Зміст технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель визначений
ст. 57 Закону України «Про землеустрій».
Порядок проведення інвентаризації земель затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 05.06.2019 р. №476, відповідно до якого інвентаризація земель
проводиться для:
- забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за
використанням і охороною земель;
- визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь;
- узгодження даних, отриманих у результаті проведення інвентаризації земель, з
інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земельну
ділянку, та у Державному земельному кадастрі;
- прийняття за результатами інвентаризації земель органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування відповідних рішень;
- здійснення землеустрою.
Інвентаризація земель проводиться виходячи з принципів плановості, достовірності
та повноти даних, послідовності і стандартності процедур, доступності використання
інформаційної бази, узагальнення даних з додержанням єдиних засад та технології їх
оброблення.
Таблиця 2. Інвентаризація земель Баранівської міської територіальної громади.
№
з/п
1

Назва заходів

Розробка
технічної
документації із землеустрою
щодо
інвентаризації
сільськогосподарських земель

Загальна
вартість
робіт,
тис.грн.
150

В т.ч. по роках
2022
2023
2024
50

50

50

Джерела
фінансування
Кошти, які
надходять в
порядку
відшкодування втрат с/г
та лісогосподарського
використання

4.1.3. Організація землеустрою.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про землеустрій», організацію і планування
землеустрою на місцевому рівні здійснюють органи місцевого самоврядування згідно
повноважень, встановлених Конституцією України, Земельним кодексом України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою встановлюють порядок
організації, державні стандарти, норми і правила виконання робіт із землеустрою, їх
склад і зміст. Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.
Документація
із
землеустрою
розробляється
у
вигляді
програм,
схем,
проектів,
спеціальних
тематичних
карт,
атласів,
технічної
документації. Є такі види документації із землеустрою:
- загальнодержавні й регіональні програми використання та охорони земель;
- схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони
земель адміністративно-територіальних утворень;
- проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративнотериторіальних утворень;
- проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природнозаповідного
фонду
та
іншого
природоохоронного
призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
- проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності
територіальних громад;
- проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих
землеволодінь і землекористувань;
- проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь;
- проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
- робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання
малопродуктивних
угідь,
захисту
земель
від
ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення,
закислення,
забруднення
промисловими
та
іншими
відходами,
радіоактивними
та
хімічними
речовинами,
покращення
сільськогосподарських
земель,
підвищення
родючості
ґрунтів
(далі
робочі проекти землеустрою);
технічна
документація
із
землеустрою
щодо
встановлення
меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
- технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;
- спеціальні
тематичні
карти
і
атласи стану земель та їх
використання.
Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою
регламентуються
відповідною
нормативно-технічною
документацією з питань здійснення землеустрою.

Таблиця 3. Здійснення заходів із землеустрою. Розробка проектів землеустрою та технічних
документацій із землеустрою.
№
з/п
1

2

Назва об’єкта

Загальнав
артість
робіт,
тис.грн.
Розробка проектів землеустрою щодо
150
відведення земельних ділянок під
громадськими
сіножатями
та
громадськими пасовищами
Розробка проекту землеустрою щодо
10
відведення
земельної
ділянки
загального користування, відведеної
для цілей поводження з відходами
ВСЬОГО:
160

4.2.

В т.ч. по роках
2022
2023
2024

Джерела
фінансуван
ня

50

50

50

Міський
бюджет

10

-

-

Міський
бюджет

10

50

50

Розробка містобудівної документації. Детальні плани території. Стратегічна
екологічна оцінка.

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну
організацію та розвиток території. Його метою є визначення планувальної організації і
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та
ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного
пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.
Детальним планом території визначаються:
принципи планувально-просторової організації забудови;
червоні лінії та лінії регулювання забудови;
функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи
декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами,
державними стандартами і правилами;
містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування
території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування
території;
потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх
розташування;
порядок організації транспортного і пішохідного руху;
порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні
екомережі;
межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі
відсутності плану зонування території).
В межах населеного пункту детальний план уточнює положення генерального плану
населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. В
такому випадку детальний план розглядається і затверджується виконавчим органом
сільської, селищної, міської ради, а за відсутності плану зонування території –
відповідною сільською, селищною, міською радою.
Інвентаризація земель є важливою складовою землеустрою. Однак при формуванні
землеволодінь та землекористувань однієї інвентаризації замало, оскільки треба

обґрунтувати необхідну площу земельних ділянок, їх цільове призначення, враховуючи
місце розташування ділянки, шляхи сполучення, елементи інженерної інфраструктури та
інші важливі чинники.
Таким обгрунтуванням для незначних територій є детальні плани територій, що
розробляються відповідно до містобудівних умов, обмежень та відповідних нормативів.
Без розробки детальних планів територій неможливим є відведення земельних ділянок
для містобудівних потреб, в тому числі оформлення права комунальної власності на
землю під комунальними об’єктами.
Особливо актуальним є це питання при оформленні права комунальної власності на
земельні ділянки, де розташовані комунальні об’єкти нерухомості без оформленого права
власності на нерухоме майно – будівлі, споруди. Для впорядкування цих земель з
подальшим оформленням прав на земельні ділянки, після проведення їх інвентаризації,
необхідно розробити детальні плани території для обґрунтування площ під ОСББ,
гаражні та інші обслуговуючі кооперативи, ділянки для індивідуального житлового та
гаражного будівництва, під комунальним житловим фондом, для будівництва
промислових підприємств та об’єктів інфраструктури тощо.
Важливим етапом цих робіт є розробка детальних планів території для влаштування
кварталів індивідуальної житлової забудови, що в подальшому дозволить забезпечити
мешканців громади, в першу чергу учасників бойових дій (АТО, ООС) земельними
ділянками для індивідуального житлового будівництва.
З 12 жовтня 2018 року набрав чинності Закон України «Про стратегічну
екологічну оцінку» №2354-VIII від 20 березня 2018 року, яким визначено механізми
врахування екологічних аспектів при розробці та прийнятті проектів документів
державного планування. Положення Закону, зокрема, поширюються на документи
державного планування, які стосуються, в тому числі, містобудування або
землеустрою (схеми), та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або
які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на
ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної
мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду.
До документів державного планування відносяться стратегії, плани,
схеми, містобудівна документація (генеральні плани населених пунктів, детальні плани
території, плани зонування), загальнодержавні програми, державні цільові програми та
інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або
підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.
У методичних роз'ясненнях щодо реалізації положень Закону Мінприроди зазначає,
що СЕО обов’язково проводиться для документів державного планування (ДДП),
які відповідають одночасно двом критеріям, зазначаним у ст. 2 Закон України «Про
стратегічну екологічну оцінку», а у випадку, якщо проект ДДП відповідає лише
одному із таких критеріїв, то рішення щодо здійснення СЕО замовник приймає
самостійно. Також, замовник може здійснити попередню оцінку необхідності
здійснення СЕО проекту ДДП.
Детальний план території (ДПТ) розробляється з метою визначення планувальної
організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів
забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території
населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає

стратегічній екологічній оцінці, відповідно до частини першої статті 19 ЗУ «Про
регулювання містобудівної діяльності».
Етапи стратегічної екологічної оцінки (СЕО):
- визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
- складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
- проведення громадського обговорення та консультацій (транскордонних
консультацій);
- врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського
обговорення та консультацій;
- інформування про затвердження документа державного планування;
- моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля,
у тому числі для здоров’я населення.
Розробка містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів,
детальних планів території), топографічне знімання території, стратегічна екологічна
оцінка на території Баранівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
наведена в Таблиці 4.:
№
з/п
1

Таблиця 4. Розробка містобудівної документації
Назва об’єкта
Вартість
В т.ч. по роках
робіт,
2022
2023
2024
тис.грн.
Розроблення
містобудівної
150
50
50
50
документації

Джерела
фінансування
Міський
бюджет

4.3. Оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та
сервітутне землекористування

За останні роки в земельне законодавство України внесено низку змін і доповнень,
окремі з яких ускладнили процедуру набуття прав на землю, деякі питання залишаються
неврегульованими.
Наприклад,
законодавством
не
визначено
термінів
оформлення
правовстановлюючих документів на землю, що сприяє безвідповідальному ставленню
суб'єктів господарювання до обов'язковості оформлення прав на земельні ділянки, які
ними використовуються для різних цілей. Необхідно внести відповідні зміни до
Податкового кодексу України для створення правових підстав справляння плати за
землю власниками об'єктів нерухомого майна, які не оформили право власності або
оренди на землю.
Право власності чи користування земельною ділянкою оформляється відповідно до
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень" на підставі відповідної землевпорядної документації – проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки чи технічної документації із землеустрою.
Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне
володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження
підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду
громадянам та юридичним особам України, іноземцям і особам без громадянства,
іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також
іноземним державам.

Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і
користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній
власності, без встановлення строку. Права постійного користування земельною ділянкою
із земель державної та комунальної власності набувають:
а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної
власності;
б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та
організації;
в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у
встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових
та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;
г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування,
ґ) заклади освіти незалежно від форми власності;
д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та
забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників
(співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих
у багатоквартирному будинку.
Право земельного сервітуту - це право власника або землекористувача земельної
ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою
(ділянками).
Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення
таких земельних сервітутів:
а) право проходу та проїзду на велосипеді;
б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
в) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм);
г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної
водойми або через чужу земельну ділянку;
ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню
земельну ділянку;
д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній
ділянці, та право проходу до природної водойми;
е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній
земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;
є) право прогону худоби по наявному шляху;
ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних
матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
з) інші земельні сервітути.
4.4. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель», нормативна грошова
оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм,
правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм
власності:
- розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення –
не рідше ніж один раз на 5-7 років;

розташованих
за
межами
населених
пунктів
земельних
ділянок
сільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років, а
несільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 7-10 років.
На території Баранівської міської територіальної громади оновлення потребують
нормативні грошові оцінки земель населених пунктів:
- смт.Полянка, с.Будисько (2014);
- с.Рогачів, с.Острожок, с.Млини, с.Рудня (2011);
- с.Вірля, с.Климентіївка (2011);
- с.Ялишів, с.Явне, с.Лісове (2011);
- с.Зеремля, с.Вишнівка, с.Середня (2014).
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:
• визначення розміру земельного податку;
• визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності;
• визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних
ділянок згідно із законом;
• визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
• розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального
використання та охорони земель.
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах
населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих
за межами населених пунктів, затверджується районними радами. Витяг з технічної
документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається
відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів - Держгеокадастром.
Таблиця 5. Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів
№
з/п
1

Назва заходів

Розробка
технічної
документації з нормативної
грошової
оцінки
земель
населених пунктів

Загальна
вартість
робіт,
тис.грн.
150

В т.ч. по роках
2022
2023
2024
50

50

50

Джерела
фінансування
Кошти, які
надходять в
порядку
відшкодування втрат с/г
та лісогосподарського
використання

4.5. Розвиток ринку земель. Продаж земельних ділянок комунальної власності на
конкурентних засадах (земельних торгах) та земельних ділянок під об’єктами нерухомості.

В сьогоднішніх умовах розвитку суспільних відносин, у тому числі й земельних,
продаж земельних ділянок комунальної власності шляхом проведення земельних торгів
має незаперечні переваги, насамперед тому, що вони визначають ринкову вартість землі,

яка і є найбільш оптимальним інструментом формування відкритого і прозорого ринку
землі, ліквідацію тіньових схем, яка, в свою чергу, унеможливлює корупцію та
хабарництво на ринку землі.
Земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в режимі реального часу
в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівліпродажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних
торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або
найвищу ціну за придбання прав емфітевзису, суперфіцію, або найвищий розмір орендної
плати, зафіксовані під час проведення земельних торгів (далі - цінова пропозиція).
Земельні торги проводяться в електронній торговій системі, що перебуває у
державній власності.
Для проведення земельних торгів організатор земельних торгів укладає з оператором
електронного майданчика, підключеного до електронної торгової системи, договір про
організацію та проведення земельних торгів.
Витрати (видатки), здійснені на підготовку лота для продажу на земельних торгах
(крім випадків продажу на земельних торгах земельних ділянок приватної власності),
відшкодовуються переможцем земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом
Мін Реєстраційний внесок за лотом встановлюється у розмірі 0,1 мінімальної заробітної
плати, визначеної законом про Державний бюджет України на 1 січня року, в якому
оприлюднюється оголошення про проведення земельних торгів. Гарантійний внесок
становить 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки чи прав емфітевзису,
суперфіцію або 30 відсотків стартового розміру річної орендної плати, але не може бути
більше 2500 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб законом про
Державний бюджет України на 1 січня року, в якому проводяться земельні торги.
Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних
торгів. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
а) виготовлення та затвердження у встановленому законодавством порядку
документації із землеустрою (у разі формування земельної ділянки, зміни цільового
призначення земельної ділянки та в разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені
до Державного земельного кадастру);
б) державну реєстрацію земельної ділянки;
в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно
до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди
на неї;
ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону
України "Про оцінку земель", крім випадків проведення земельних торгів щодо набуття
права оренди земельної ділянки;
д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель
державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку
земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель
державної та комунальної власності не може бути меншим, ніж розмір орендної плати,
визначений Податковим кодексом України, а щодо земельних ділянок державної та
комунальної власності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь
- не може бути меншим 7 відсотків їх нормативної грошової оцінки;
є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної
ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за
вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок;
ж) визначення дати проведення земельних торгів.
Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує
організатор земельних торгів.
Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або
комунальної власності, права оренди, емфітевзису якої виставляються на земельні торги,
не може перевищувати 20 гектарів.
Технічні вимоги до підготовки до проведення та проведення земельних торгів,
встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, порядку сплати,
повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується
переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюються Кабінетом
Міністрів України.
Організатор земельних торгів через особистий кабінет публікує в електронній
торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються
документи та матеріали на лот (документація), що підтверджують виконання вимог,
визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 Земельного
кодексу України.
На території Баранівської територіальної громади відповідно до рішення 24 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307 заплановано проведення
земельних торгів (аукціонів) з продажу права оренди земельних ділянок:
№
з/п

Площа,
га

1

14,1040

2

12,2072

3

56,1338

4

28,1068

5

12,1739

Кадастровий номер
Цільове призначення
земельної ділянки
землі
Берестівський старостинський округ
для ведення товарного
1820680400:02:000:1823
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820680400:02:000:1653
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680400:02:000:1619
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680400:02:000:1620
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680400:02:000:1878

Умови
продажу
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

6

48,5092

7

4,9853

8

11,0808

9

8,2792

10

17,7941

11

3,7765

12

7,0295

13

12,9814

14

18,1188

15

83,6771

16

13,7521

17

4,2729

18

7,6866

19

4,8488

20

1,9697

21

0,6103

22

3,7035

сільськогосподарського
виробництва
Суємецький старостинський округ
для ведення товарного
1820685800:04:000:1273
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685800:04:000:1272
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685800:04:000:1274
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685800:04:000:1281
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685800:04:000:1278
сільськогосподарського
виробництва
Смолдирівський старостинський округ
для ведення товарного
1820685300:01:000:0308
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685300:05:000:0498
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685300:05:000:0497
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820685300:05:000:0519
сільськогосподарського
виробництва
Зеремлянський старостинський округ
для ведення товарного
1820682200:04:000:0171
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:03:000:0172
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0328
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0386
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0329
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:01:000:0321
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820682200:01:000:0320
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682200:03:000:0170

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

23

7,3520

24

2,5200

25

7,6317

26

3,8119

27

8,7715

28

28,2913

29

6,1752

30

5,0758

31

15,4851

32

33,9308

33

6,9150

34

24,6972

35

2,8521

36

8,2598

37

5,0797

38

15,4600

сільськогосподарського
виробництва
Полянківський старостинський округ
для ведення товарного
1820656300:04:000:0122
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820656300:04:000:0124
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820656300:03:000:0087
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820656300:03:000:0137
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820656300:03:000:0119
сільськогосподарського
виробництва
Жарівський старостинський округ
для ведення товарного
1820682000:02:000:0112
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682000:02:000:0125
сільськогосподарського
виробництва
Кашперівський старостинський округ
для ведення товарного
1820683000:01:000:0563
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:05:000:0362
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:05:000:0277
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:05:000:0280
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:01:000:0513
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:01:000:0521
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820683000:01:000:0537
сільськогосподарського
виробництва
Ялишівський старостинський округ
для ведення товарного
1820687600:03:000:0554
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0460
сільськогосподарського
виробництва

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда

39

12,4028

40

64,9829

41

5,8955

42

2,2597

43

5,4433

44

2,9383

45

9,4422

46

16,8742

47

7,5727

48

12,5711

49

1,4908

50

91,5590

51

8,0748

52

12,0428

53

5,9128

54

10,0352

55

14,0904

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0553
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0541
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0463
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:03:000:0462
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820687600:06:000:0203
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820687600:06:000:0186
сільськогосподарського
виробництва
Йосипівський старостинський округ
для ведення товарного
1820682600:05:000:0169
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682600:05:000:0173
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820682600:03:000:0528
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820682600:03:000:0487
сільськогосподарського
виробництва
Місто Баранівка
для ведення товарного
1820600000:04:000:0178
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820600000:04:000:0170
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820600000:02:000:0402
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820600000:02:000:0404
сільськогосподарського
виробництва
Вірлянський старостинський округ
для ведення товарного
1820680800:05:000:0142
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820680800:05:000:0134
сільськогосподарського
виробництва
1820687600:03:000:0461

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда
оренда
оренда

оренда
оренда

56

15,0878

57

49,6631

58

4,0150

59

106,1462

60

8,6134

61

12,8757

62

19,5308

63

7,3452

64

10,2877

65

2,3424

66

7,3348

для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
Рогачівський старостинський округ
для ведення товарного
1820684800:07:000:0546
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:01:000:0233
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:01:000:0229
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0712
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0626
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0627
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0709
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:04:000:0710
сільськогосподарського
виробництва
для
ведення
товарного
1820684800:07:000:0567
сільськогосподарського
виробництва
для ведення товарного
1820684800:01:000:0249
сільськогосподарського
виробництва
1820680800:05:000:0123

оренда

оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда
оренда

Крім цього важливою складовою ринку земель є купівля-продаж земельних ділянок
комунальної власності, що перебувають в користуванні юридичних та фізичних осіб.
Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність,
подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської,
селищної, міської ради чи державного органу приватизації. У заяві (клопотанні)
зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та
площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок
оплати ціни земельної ділянки.
Орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і
приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки (крім земельних ділянок площею понад 50
гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи
про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.
Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що
проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері

оцінки земель відповідно до закону, на замовлення органів державної влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.
Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі
відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума
авансового внеску не повертається.
Таблиця 6. Продаж земельних ділянок (прав на них) на земельних торгах (аукціоні)

№
з/п
1

1

2

3

Назва заходів

2
Розробка проектів
землеустрою щодо
відведення земельних
ділянок комунальної
власності, які (права на
які) підлягають продажу
на земельних торгах
(аукціоні)
Розробка технічної
документації із
землеустрою щодо
поділу земельних
ділянок, які (права на
які) підлягають продажу
на земельних торгах
(аукціоні)
Розробка звітів про
експертну грошову
оцінку земельних
ділянок комунальної
власності для продажу
їх на аукціоні
ВСЬОГО:

Загальна
вартість робіт,
тис. грн.

2022

2023

3

4

5

310

110

100

22,5

7,5

7,5

150

50

482,5

167,5

2024

Джерела
фінансування
6

100

Міський
бюджет

7,5

Міський
бюджет

50

50

Міський
бюджет

157,5

157,5

Низький рівень ефективності сільськогосподарського виробництва в Україні у
значній мірі зумовлений нераціональністю використання земельних ресурсів як основи
виробництва, що є наслідком недосконалості та незавершеності процесу формування
ринкових земельних відносин, що проявляється у відсутності в Україні ринку земель.
З прийняттям 31.03.2020 р. Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського
призначення», який набрав чинності з 01.07.2021 р., крім деяких обмежень щодо площ
земель сільськогосподарського призначення на одного власника – фізичну особу та
обмежень щодо набуття права власності на такі землі юридичними особами та

іноземцями, земельні відносини в Україні будуватимуться на якісно новому фундаменті,
коли земля, як засіб виробництва, включається в економічний обіг, притягує капітал.
Прийняття та поступове впровадження таких законодавчих змін дозволить:
1) максимально пришвидшити формування законодавчої бази ринкових земельних
відносин;
2) надасть можливість організувати прозорий ринок земельних ділянок державної,
комунальної та приватної власності;
3) законодавчо врегулювати питання щодо порядку проведення земельних торгів;
4) подолати негативні наслідки діючого мораторію на купівлю-продаж земель
сільськогосподарського призначення;
5) поліпшити інвестиційний клімат в країні;
6) включення земель сільськогосподарського призначення в економічний обіг
дозволить враховувати ціну землі у вартості виробленої в аграрному секторі продукції,
визнати роль землі як елемента аграрного виробництва, сприятиме стабілізації цін на
сільськогосподарську продукцію та встановленню паритетних міжгалузевих відносин
між селом та промисловістю.
Однак, незважаючи на ряд проблем, які існують у сфері розвитку земельних
відносин, на даному етапі вже створюються основні перспективні напрями щодо
регулювання і встановлення повноправного функціонування прозорого і максимально
дієвого ринку землі.
5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ Й СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів щодо розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки
містобудівної документації може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету,
місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків
юридичних осіб та громадян, коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, інших джерел, що не
суперечать чинному законодавству.
В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни та уточнення обсягів
фінансування, пов’язані з фактичним надходженням до бюджету громади, уточнення
обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету на відповідний період.
Програма розрахована на період 2022 – 2024 роки.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

Координація виконання Програми покладається на фінансовий відділ та відділ
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської територіальної громади.
Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні депутатські комісії міської
ради: постійна земельна погоджувальна комісія, постійна комісія з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розвиток земельних відносин у громаді спрямований на закріплення
конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття і реалізацію права
власності на земельні ділянки, відповідно до рішень та стратегій розвитку територіальної
громади.
Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:
- створити сприятливі умови для залучення інвестицій у пріоритетні галузі
економіки, збільшити надходження коштів до бюджету територіальної громади;
- збільшити надходження від плати за землю;
- за результатами проведеної інвентаризації земель створити інформаційну базу для
ведення земельного кадастру на місцевому рівні, регулювання земельних відносин,
раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування;
- при встановленні (зміні) меж населених пунктів створити територіальні умови для
самостійного вирішення міською радою усіх питань місцевого значення та забезпечити
повну економічну самостійність громади;
- через запровадження ринку землі, забезпечити прозорість в отриманні у приватну
власність земельних ділянок, що в значній мірі може забезпечити прискорення
економічного зростання та збільшення надходжень до бюджету.
Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснити використання та
охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати
землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне
національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також
сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади.
Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 1
до рішення 25 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради
від 23 грудня 2021року № 1394
ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин, землеустрою та розробки
містобудівної документації на території
Баранівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
1. Паспорт Програми
1
2
3
4
5
6

7
8

9

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми
Співрозробники Програми
Головний розпорядник
коштів Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

Баранівська міська рада
Відділ містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради
Баранівська міська рада
Баранівська міська рада
Баранівська міська рада

Баранівська міська рада, фінансовий відділ міської
ради, відділ містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності
Баранівської міської ради
Термін реалізації Програми 2022-2024 роки
Перелік місцевих бюджетів, Міський бюджет Баранівської міської ради
які беруть участь у
виконанні Програми (для
комплексних Програм)

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, у тому числі
міський бюджет
10 Очікувані результати

Згідно з Програмою

- створення сприятливих умов для залучення
інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади;
- збільшити надходження міського бюджету
від плати за землю;
- створення інформаційної бази для ведення
земельного кадастру на місцевому рівні;
- створення
територіальних
умов
для
самостійного вирішення міською радою усіх
питань місцевого значення та забезпечення повної
економічної самостійності громади.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1395

Про звільнення від сплати
до міського бюджету
частину надходжень орендної плати
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна затвердженого Постановою КМУ від
03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
враховуючи рішення 14 сесії 8 скликання від 18.06.2021 року №335 «Про порядок
розподілу орендної плати за користування комунальною власністю Баранівської міської
ради», розглянувши клопотання директора КП «Полісся» Баранівської міської ради І.М.
Строєва від 10.12.2021р. №30, директора КП «Баранівка міськводоканал» Ю.С.
Деревянка від 09.12.2021р. №134, т.в.о. директора КП «Водоканал «Полісся» Л.М.
Федулаєвої від 15.12.2021р. №24, директора КНП «Баранівська центральна районна
лікарня» Баранівської міської ради І.В. Шатровського від 15.12.2021р. №1198, голови
комісії з реорганізації відділу освіти О.В. Бортнік від 13.12.2021 №842, у зв’язку з
складним фінансовим становищем, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1.Звільнити від сплати до міського бюджету:
- орендної плати в розмірі 30% від зданого в оренду майна КП «Полісся» Баранівської
міської ради, КП «Баранівка міськводоканал» Баранівської міської ради, КП «Водоканал
«Полісся» Баранівської міської ради, КНП «Баранівська центральна районна лікарня»
Баранівської міської ради, відділ освіти Баранівської міської ради з 01.01.2022 по
31.12.2022 року;
- орендної плати в розмірі 70% від зданого в оренду майна КНП «Баранівська центральна
районна лікарня» Баранівської міської ради з 01.01.2022 по 31.12.2022 року.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійної комісії з питань
бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку
(Демчишина І.І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1396

Про надання дозволу на передачу
в оренду та включення до
Переліку першого типу об’єкти,
що знаходяться у комунальній власності
Баранівської міської ради
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України
від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та
комунального майна», розглянувши листи директора КП «Баранівка міськводоканал»
Баранівської міської ради Деревянка Ю.С. від 09.12.2021року №135, директора ЖФ АТ
«Укртелеком» Українця Є.Ю. від 29.11.2021року №19-8-74/21, з метою ефективного та
раціонального використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності
Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету
та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку першого типу,
об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та підлягають
передачі в оренду на аукціоні, а саме:
№з Орендодавець
/п (балансоутриму
вач)

Назва
об’єкта

1.

Нежитлові
приміщення

КП «Баранівка
міськводоканал»
Баранівської
міської ради

Місцезнаход
ження
об’єкта

Площа
об’єкта
оренди кв.
м.
м. Баранівка, Корисною
пров.
18,02 кв.м.
Кооператив- Загальною
ний, 2а
28,1 кв.м.
(2-й поверх)

Цільове
Термі
призначенн н
я
Для
розміщення офісу

5
років

2.

Відділ культури, Частина
сім’ї, молоді та
зовнішньої
спорту
стіни
Баранівської
міської ради

с. Вірля,
вул.
Центральна,
39

Корисною
1,0 кв.м.

Для
5
розміщероків
ння
технологічного
обладнання
(виносна
шафа,
лічильник
електрично
го обліку)

2. Доручити орендодавцям даних об’єктів здійснити дії щодо проведення аукціонів з
оренди комунального майна Баранівської міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на постійну комісію з
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку
(Демчишина І.І.).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8-го скликання
23 грудня 2021 року

№1397

Про внесення змін до загальної чисельності
виконавчих органів Баранівської міської ради
Відповідно до ст.11, п.5 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до граничної чисельності апарату Баранівської міської ради,
затвердженої рішенням 15 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 09.07.2021
року № 515 «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів
Баранівської міської ради», а саме викласти додаток 3 в новій редакції, додається.
2. Керівникам структурних підрозділів розробити штатні розписи та подати їх на
затвердження міському голові.
3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 25 сесії 8 скликання
міської ради
від 23.12.2021р. №1397
«Додаток 3
до рішення 15 сесії 8 скликання
міської ради
від 09.07.2021 № 515

Загальна чисельність
апарату та виконавчих органів Баранівської міської ради
№
п/п
1.

Найменування структурного підрозділу

Загальна
чисельність

Апарат Баранівської міської ради, в тому числі:

147

Керівництво
Загальний відділ
Відділ юридичної роботи та управління персоналом
Відділ бухгалтерського обліку
Відділ
благоустрою
та
житлово-комунального
господарства
1.6 Управління організації надання адміністративних
послуг
соціального
захисту
населення
2. Управління
Баранівської міської ради
3. Відділ фінансів Баранівської міської ради
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

18
43
4
10
56
16
58
6

4.

Відділ містобудування, архітектури, земельних 7
відносин та комунальної власності міської ради
Баранівської міської ради

6.

Гуманітарний відділ

8

7.

Служба у справах дітей Баранівської міської ради

4

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1398

Про затвердження Програми
«Фонд на виконання
депутатських повноважень»
Керуючись Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України ,
враховуючи пропозиції депутатів Баранівської міської ради 8-го скликання, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Фонд на виконання депутатських повноважень» (Додаток
1).
2. Встановити загальну суму Фонду на 2022 рік в розмірі 52 000 грн. (п’ятдесят дві
тисячі грн.) відповідно до розподілу «Фонду на виконання депутатських повноважень»
на 2022 рік (Додаток 2).
3. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) проводити
фінансування видатків відповідно до Програми та заявок відділу бухгалтерського обліку
Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) на розрахунковий рахунок Баранівської
міської ради відповідного призначення за ТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері
державного управління» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і
зв’язку.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток №1
до рішення №1398
25-ої сесії Баранівської міської ради
8 скликання від 23 грудня 2022 року

Програма «Фонд на виконання депутатських повноважень»
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення Програми

Депутати Баранівської міської ради

2. Розробник Програми

Відділ бухгалтерського обліку
Баранівської міської ради

3. Відповідальний виконавець
Програми

Виконавчі органи Баранівської міської
ради

4. Термін реалізації Програми

Безстроково

5. Головні розпорядники коштів
Програми

Баранівська міська рада

6. Мета Програми

Сприяння депутатам Баранівської
міської ради у вирішенні проблемних
питань громадян виборчого округу чи
територіальної громади в цілому.
1.Загальні положення.

1.1. Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» і визначає порядок використання коштів
Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень (далі – Фонд).
1.2. Загальний розмір Фонду затверджується міською радою окремим рішенням після
прийняття міського бюджету на відповідний бюджетний рік, відповідно до
прогнозованих обсягів фінансування.
2. Напрями використання коштів Фонду.
2.1.Кошти можуть направлятися лише для виділення матеріальної допомоги жителям
Баранівської міської громади.
3.Порядок виділення коштів.

3.1. Кошти виділяються керуючись цим Порядком, лише у встановлених межах за
цільовим призначенням на виконання депутатських повноважень – після затвердження на
поточний рік програмою виконання депутатських повноважень (далі Програма).
3.2.Для виділення коштів з Фонду депутат міської ради звертається із заявою
(клопотанням) в приймальню міського голови, де заява (клопотання) реєструється та
передається виконавцю для її опрацювання в 30-денний термін (в разі потреби
проведення узгодження, обґрунтованої відмови чи подання секретарю міської ради для
формування відповідного проекту рішення – Програми). До заяви додаються документи,
визначені Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги жителям
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади .
3.3. Дозволити відділу фінансів міської ради кошти Фонду, які не були розподілені
депутатами згідно рішень сесій міської ради, наприкінці бюджетного року
перерозподіляти на інші необхідні видатки бюджету.
4.

Фінансування заходів Програми.

4.1.
Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету на
відповідний рік.
4.2. Виділення коштів на виконання заходів затвердженої Програми проводиться шляхом
фінансування видатків відповідно до Програми та заявок відділу бухгалтерського обліку
Баранівської міської ради на розрахунковий рахунок Баранівської міської ради
відповідного призначення за ТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
4.3. Фінансування заходів проводиться відповідно до розпоряджень міського голови,
підготовлених фінансовим відділом міської ради.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток №2
до рішення №1398
25-ої сесії Баранівської міської ради
8 скликання від 23 грудня 2022 року

РОЗПОДІЛ
фонду на виконання депутатських повноважень
на 2022 рік

Міський голова
Депутати міської ради

Кількість Сума, грн.
депутатів на одного
депутата
1
26

2 000

Сума,
грн.
разом
52 000
52 000

Загальна сума «Фонду на виконання
депутатських повноважень» на 2022 рік

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021р.
Про створення інклюзивного
класу у Першотравенському ліцеї
у 2021-2022 н. р.

№ 1399

Керуючись ст.20, п. 2 ст.25, ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..26 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», враховуючи звернення батьків дітей з особливими освітніми
потребами та з метою забезпечення загальною середньою освітою дітей з особливими
освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, міська рада
В И Р І Ш И ЛА:
1. Створити інклюзивний клас у Першотравенському ліцеї Баранівської міської ради з
01січня 2022 року.
2. Директору Першотравенського ліцею (Данилюк І.Л.) вжити заходів щодо
створення інклюзивного класу.
3. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) забезпечити
виділення коштів на функціонування інклюзивного класу.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради (Нечипорук Д.В.)

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
24 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1400

Про надання дозволу на списання
непридатних основних засобів з балансу
відділу освіти Баранівської міської ради
Керуючись ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Закону України від 16.07.1999р. №966 «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Положення про порядок списання майна комунальної
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого
рішенням 29 сесії 7 скликання Баранівської міської ради від 12 березня 2019 року №1779,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту і зв'язку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на списання з балансу відділу освіти Баранівської міської ради
непридатних основних засобів, які перебувають на балансі відділу освіти й раніше
обліковувалися у ліквідованій Глибочанській ЗОШ I-II ст. для подальшої утилізації
ліцензованими установами згідно додатку.
2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Бортнік О.В.) проінформувати у двомісячний
термін про шляхи реалізації списаних непридатних основних засобів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та
комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.)
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

№
з/п

Найменування

Інвентарний
№

Кількість

Додаток
до рішення 25 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 23 грудня 2021 р. №1400
Знос
Балансова
(станом на
вартість
01.12.2021р)

Глибочанська ЗОШ I-II ст.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Відеоплеєр Samsung
10490457
Копіювальний апарат
10490714
Canon
Персональний
10481486
комп’ютер
Персональний
10481487
комп’ютер
Персональний
10481488
комп’ютер
Персональний
10481489
комп’ютер
Персональний
10481490
комп’ютер
Персональний
10481491
комп’ютер
Телевізор TUOMSON
10490514
УСЬОГО

1

532,00

532,00

1

1600,00

1600,00

1

5998,00

4593,77

1

5998,00

4593,77

1

5998,00

4593,77

1

5998,00

4593,77

1

5998,00

4593,77

1

5998,00

4593,77

1

818,00
38 938,00

818,00
30 512,62

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1401

Про затвердження Статуту комунальної установи
«Центр фінансово – господарського обслуговування»
Баранівської міської ради у новій редакції
На виконання доручення щодо приведення первинної документації в належний
стан, керуючись частиною 1 статті 87, статтею 88 Цивільного кодексу України,
пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пункту 1
статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Статуту комунальної установи «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради, затвердивши його у новій редакції
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з питань з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.)
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 25 сесії
8 скликання
Баранівської міської ради
від 23.12.2021 року №1401

СТАТУТ
комунальної установи
«Центр фінансово – господарського обслуговування» Баранівської
міської ради
(у новій редакції)

Баранівка 2021

І. Загальні положення
1.1. Цей Статут визначає правові і економічні основи організації та діяльності
комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування» Баранівської
міської ради (далі – комунальна установа «Центр обслуговування»), повноваження її
директора, головного бухгалтера та вимоги до їх професійно-кваліфікаційного рівня.
1.2. Засновником комунальної установи «Центр обслуговування» є Баранівська
міська рада (далі – Засновник). Засновник або уповноважений ним орган здійснює
фінансування комунальної установи «Центр обслуговування», її матеріально-технічне
забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріали, організовує
будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
Органом управління комунальної установи «Центр обслуговування» є Баранівська
міська рада або уповноважений нею орган Баранівської міської ради, який визначається
окремим рішенням Баранівської міської ради.
1.3. Комунальна установа «Центр обслуговування» утримується за рахунок коштів
бюджету міської ради та інших не заборонених законодавством надходжень, є
бюджетною неприбутковою установою.
1.4. Комунальна установа «Центр обслуговування» є юридичною особою та
наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації, має самостійний
баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби
України, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи та ідентифікаційний номер.
1.5. Повна назва комунальної установи – «Центр фінансово-господарського
обслуговування» Баранівської міської ради.
1.5.1. Скорочена назва комунальної установи - КУ ЦФГО.
1.6. Комунальна установа «Центр обслуговування» у межах своїх повноважень та
завдань здійснює господарське забезпечення діяльності закладів дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти Баранівської міської ради, закладів культури, ведення
бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів на підставі
договорів та довіреностей.
1.7. У своїй діяльності комунальна установа «Центр обслуговування» керується
Конституцією, Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України, іншими
нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансовогосподарську діяльність бюджетних установ, розпорядженнями Засновника, керівника
уповноваженого органу та директора комунальної установи «Центр обслуговування», а
також цим Статутом.
1.8. Комунальна установа «Центр обслуговування» має право укладати угоди,
набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у
суді усіх інстанцій відповідно до чинного законодавства України.
1.9. Юридична адреса: Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка,
вул.Соборна, 20.
ІІ. Мета, завдання, функції та права
2.1. Головною метою створення комунальної установи «Центр обслуговування» є
здійснення на договірних засадах господарського забезпечення, здійснення

бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків по закладах
освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради.
2.2. Основними завданнями комунальної установи «Центр обслуговування» є:
1) реалізація державної політики у сфері матеріально-технічного забезпечення
бюджетних закладів та установ;
2) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та
складання звітності про діяльність бюджетних закладів та установ територіальної
громади, з якими укладені угоди, на договірних засадах;
3) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про
господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління
бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними
(нематеріальними) ресурсами бюджетних закладів та установ, які нею обслуговуються;
4) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних
зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів
відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі
відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
5) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і
матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і
кошторисів;
6) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності,
виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
7) забезпечення підвозу та харчування учасників навчального процесу закладів
освіти Баранівської міської ради.
2.3. Комунальна установа «Центр обслуговування» відповідно до покладених на неї
завдань:
1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно - правових
актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої
автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну
звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в
порядку, встановленому законодавством;
3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань,
їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням
платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетних
установ;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної
звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативноправових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих
бюджетних установ;
4) своєчасно подає звітність;
5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі)
до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних
ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських
операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі
зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості,
розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської
заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до
законодавства;
8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги,
що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів
бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та
подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних
документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському
обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією
про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних
коштів;
9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових
коштів та майна, псування активів;
10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення
рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;
11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час
контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної
установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного
законодавства.
2.4. Комунальна установа «Центр обслуговування» має право:
1) представляти бюджетні заклади та установи, з якими укладені угоди, в
установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції централізованої
бухгалтерії, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах
загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та
організаціях незалежно від форми власності;
2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до
комунальної установи «Центр обслуговування» бюджетними закладами та установами, з
якими укладені угоди, первинних документів для їх відображення у бухгалтерському
обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;
3) одержувати від бюджетних закладів, з якими укладені угоди, всі необхідні
відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити керівникові бюджетного закладу та/або установи пропозиції щодо
удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення
поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.
ІІІ. Керівництво комунальною установою
3.1. Комунальна установа «Центр обслуговування» у своїй діяльності підзвітний та
підконтрольний Баранівській міській раді та уповноваженому органу Баранівської
міської ради.
3.2. Безпосереднє керівництво роботою комунальної установи «Центр обслуговування»
здійснює її директор, який призначається на конкурсній основі Засновником. Особа, яка
призначається на посаду директора, повинна володіти державною мовою, мати вищу
освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста та мати стаж роботи на службі в органах
місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 5
років.
Трудові відносини між Засновником та директором комунальної установи «Центр
обслуговування» встановлюються на підставі контракту.
3.3. Директор:

самостійно, в межах чинного законодавства, здійснює організацію діяльності
установи, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників комунальної установи
«Центр обслуговування», забезпечує раціональний підбір та розстановку кадрів;

затверджує посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників і
ступінь відповідальності за їх виконання;

організовує виконання кошторису доходів і видатків, в установленому
порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державної казначейської
служби;

видає в межах компетенції накази і розпорядження, обов'язкові для
виконання всіма працівниками та забезпечує контроль за їх виконанням;

заохочує працівників установи і накладає на них дисциплінарні стягнення;

звітує перед Засновником про результати діяльності установи.

У разі відсутності директора (відрядження, відпустки, тимчасової втрати
працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається відповідно до наказу
директора – на іншого працівника комунальної установи «центр обслуговування».
3.4. Головний бухгалтер комунальної установи «Центр обслуговування» призначається
на посаду та звільняється з посади директором відповідно до законодавства про працю з
урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених цим Статутом,
за погодженням із міським головою.
Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера)
повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:
1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом на
відповідних посадах не менш як п'ять років;
2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської
діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти
Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в
державному секторі, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, Державної
казначейської служби України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення

фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва
продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами
обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі
товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання витрачання коштів, правила
проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
3.5. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або
звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану
бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.
3.6. Головний бухгалтер:
1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання
завдань, покладених на комунальну установу «Центр обслуговування»;
2) погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право
складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій,
пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарноматеріальних цінностей, у тому числі продуктів харчування, нематеріальних активів та
іншого майна;
3) подає керівнику установи пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з
урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення
облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і
регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури комунальної установи «Центр
обслуговування»;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників комунальної
установи «Центр обслуговування»;

вибору та
впровадження
уніфікованої
автоматизованої
системи
бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності установи;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових
ресурсів;

притягнення до відповідальності працівників комунальної установи «Центр
обслуговування» за результатами контрольних заходів, проведених державними
органами та підрозділами установи, що уповноважені здійснювати контроль за
дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації
навчання працівників
комунальної
установи
«Центр
обслуговування» з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення комунальної установи «Центр обслуговування» нормативноправовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення
бухгалтерського обліку та складення звітності;
4) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);


проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;
5) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням
встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з
порушенням законодавства, та інформує керівника установи про встановлені факти
порушення бюджетного законодавства;
6) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що
проводяться установою;

складанням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних
(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та
нерухомого майна бюджетної установи;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та
послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів
чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним
асигнуванням, бюджетним програмам (у разі застосування програмно-цільового методу в
бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та
бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської
заборгованості установи;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати
товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна,
псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня
фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерії;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,
проведених державними органами та підрозділами установи, що уповноважені
здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
7) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати,
встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
8) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
3.7. Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо
за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а
також виконувати обов'язки керівника бюджетної установи на період його тимчасової
відсутності.
3.8. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки,
тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається
відповідно до наказу керівника - на іншого працівника комунальної установи «Центр
обслуговування».

3.9. Державна казначейська служба України забезпечує в межах повноважень
організацію та координацію діяльності головного бухгалтера комунальної установи
«Центр обслуговування» та здійснює контроль за виконанням ним своїх повноважень
шляхом оцінки їх діяльності.
ІV. Повноваження трудового колективу
4.1. Трудовий колектив комунальної установи «Центр обслуговування» складають
працівники комунальної установи.
4.2. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відноситься:

укладання Колективного договору з адміністрацією комунальної установи
«Центр обслуговування»;

погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку;

розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших
важливих питань діяльності комунальної установи «Центр обслуговування»;
4.3. Збори (конференція) трудового колективу проводяться в міру необхідності, але не
рідше одного разу на рік.
V. Майно
5.1. Майно комунальної установи «Центр обслуговування» становлять основні фонди та
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в окремому балансі,
що належать йому на правах оперативного управління відповідно до чинного
законодавства та цього Статуту.
5.2. Здійснюючи право оперативного управління, комунальна установа «Центр
обслуговування» володіє, користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи
щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству.
5.3. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління,
здійснюється з дозволу Засновника або уповноваженого ним органу. На зазначене майно
не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів комунальної установи «Центр
обслуговування».
5.4. Джерелом формування майна комунальної установи «Центр обслуговування» є:

майно, передане їй Засновником;

бюджетні асигнування;

благодійні асигнування;

гуманітарна допомога;

інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
5.5. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в
оперативне управління майна.
5.6. Збитки, завдані комунальній установі «Центр обслуговування» внаслідок порушення
її майнових прав юридичними та державними органами, відшкодовуються за рішенням
суду .
5.7. Вся фінансово-господарська діяльність комунальної установи «Центр
обслуговування» спрямована на виконання поставлених завдань та здійснюється
відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.
VI. Контроль за діяльністю комунальної установи
6.1. Контроль за організаційно-функціональною та фінансово-господарською діяльністю
комунальної установи «Центр обслуговування» здійснює Засновник або уповноважений
орган Баранівської міської ради.

VІI. Припинення діяльності комунальної установи
7.1 Припинення діяльності комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється
в порядку, передбаченому чинним законодавством України, шляхом реорганізації або
ліквідації.
7.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) комунальної
установи «Центр обслуговування» здійснюється за рішенням Засновника.
7.3. При реорганізації комунальної установи «Центр обслуговування» працівникам, які
звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового
законодавства України.
7.4. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» здійснюється за рішенням
Засновника, суду або господарського суду згідно з чинним законодавством.
7.5. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» проводиться призначеною
Засновником ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації її за рішенням суду або
господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими судами.
Ліквідаційна комісія свої дії проводить відповідно до чинного законодавства.
7.6. Ліквідація комунальної установи «Центр обслуговування» вважається завершеною, а
Установа такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з державного
реєстру України.
VІІI. Прикінцеві положення
8.1. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед власників, членів та
працівників комунальної установи «Центр обслуговування» (крім оплати їх праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних
з ними осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування видатків на
утримання установи, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності,
визначених установчими документами.
8.2. У разі припинення комунальної установи «Центр обслуговування» як юридичної
особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи
будуть передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або
зараховуються до доходу бюджету.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
___ 25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1402

Про затвердження Стратегії розвитку
Суємецької початкової школи
Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки
Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.37
Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою реалізації
конституційного права жителів громади на освіту, прав та обов’язків фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у освітньому процесі, враховуючи рекомендації
постійної комісії з гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію розвитку Суємецької початкової школи Баранівської міської
ради на 2022 – 2026 роки (додається).
2. Директору Суємецької початкової школи Баранівської міської ради (Полюшкевич
Л.Є.) забезпечити виконання даної Стратегії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Схвалено
Педагогічною радою
Протокол №_____
від
23.12.2021р.______________
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Стратегія розвитку
Суємецької початкової школи
Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки

Вступ
Підготовка Стратегії розвитку Суємецької початкової школи Баранівської міської
ради Житомирської області на 2022 -2026 роки зумовлена якісним оновленням
змісту освіти, яке полягає в необхідності привести його у відповідність до
європейських стандартів, потреб сучасного життя, запитів суспільства щодо надання
якісних освітніх послуг.
Стратегія розвитку Суємецької початкової школи спрямована на реалізацію
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
Провідна ідея Суємецької початкової школи - забезпечення умов для якісної
освіти, формування соціально-активної, адаптованої особистості шляхом тісної
взаємодії всіх учасників освітнього процесу, створення сприятливого освітнього
середовища на основі демократизації, гуманізації, партнерства, спрямованого на
зміцнення здоров'я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної
адаптації, духовного зростання, самопізнання, самовизначення, самореалізації.
Реалізація мети початкової освіти у закладі ґрунтується на таких
ціннісних орієнтирах як:
визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що забезпечується
рівним доступом до освіти, забороною будь-яких форм дискримінації або
відокремлення дітей на основі попереднього відбору;
цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх вимог, які
відповідають віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через
діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на
рухову активність і творчість дитини;
розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного
мислення, оптимізму та впевненості в собі;
міцного здоров’я та добробуту, яких можливо досягти шляхом формування
здорового способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та
психоемоційного розвитку;
забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри і взаємоповаги,
перетворення школи на безпечне місце, де запобігають насильству і цькуванню,
надають необхідну підтримку;
утвердження людської гідності шляхом виховання чесності, відваги,
наполегливості, доброти, здатності до співчуття і співпереживання, справедливості,
поваги до прав людини (зокрема, права на життя, здоров’я, власність, свободу слова
тощо);
плекання любові до рідного краю та української культури, шанобливе
ставлення до Української держави;
формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє життя,
розвиток громади та суспільства, збереження навколишнього світу.
Метою початкової освіти в закладі є реалізація Державного стандарту
початкової освіти, який спрямований на всебічний розвиток дитини, її
талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до
вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб,

формування
допитливості.

цінностей,

розвиток

самостійності,

творчості

та

І.Загальні положення стратегії розвитку
Місія школи: створення безпечного і доступного освітнього
середовища для всебічного розвитку та соціалізації учасників
освітнього процесу, їх інтелектуальних, творчих, фізичних
здібностей на засадах загальнолюдських цінностей, зокрема
цінностей Українського народу, Конституції і законів України.
Візія: Суємецька початкова школа це сучасна початкова школа,
школа- родина, в якій успішно навчаються всі: і дорослі, і малі.
Цінності:
Здоров’я
Гідність
Успішність
Доброчесність
Саморозвиток
Творчість
Партнерство
Усвідомлений патріотизм
Основоположними принципами, що регламентують роботу закладу
освіти є
-диноцентризм;
-верховенство права;
-забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності
-забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими
ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
-цілісність і наступність системи освіти;
-прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
-відповідальність і підзвітність перед суспільством;
-нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними
традиціями;
-свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
-академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених
законом;
-гуманізм;
-демократизм;
-єдність навчання, виховання та розвитку;
-виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його
історико-культурного надбання і традицій;
-формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та
гідності, фізичного або психічного насильства, а також до
дискримінації за будь-якими ознаками;
- формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого
ставлення до довкілля.

Освітній процес нашого закладу спрямований на формування у здобувача освіти
якостей, необхідних для життєвого визначення, а саме:
-самостійно навчатися протягом усього життя;
-володіти іноземною мовою на базовому рівні;
-володіти комп'ютерною грамотністю на базовому рівні;
-знати і поважати культуру України та інших народів;
-поважати свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;
- дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;
-мати почуття соціальної відповідальності, діяти, керуючись морально-етичними
чеснотами;
-володіти гнучкістю та легкістю комунікації;
-вести здоровий спосіб життя;
-володіти способами отримання інформації.
ІІ.Характеристика закладу (які ми є зараз)
Суємецька початкова школа Баранівської міської ради Житомирської
області провадить освітню діяльність на підставі рішення 7 сесії
8 скликання Баранівської міської ради №163 від 05 березня 2021 року.
Юридична адреса: вул.Шкільна, 60; с. Суємці ,Новоград- Волинського району
Житомирської області
Електронна адреса:d12717@ukr.net
Адреса офіційного сайту закладу: https://suemetska.e-schools.info/
У 2021- 2022 н.р. у школі функціонує 4 класи, навчається 68 учнів.
Освітній процес забезпечують 6 педагогічних працівників.
Вищу кваліфікаційну категорію мають 2 вчителі, 2 вчителі мають першу
кваліфікаційну категорію,2 – спеціалісти.
Кількість обслуговуючого персоналу – 8 осіб.
Школа побудована у 1975 році.
Заклад розташовано у типовому приміщенні. Проектна потужність 320 учнів.
Загальна площа всіх приміщень 1084 кв. м.

SWOT – аналіз діяльності закладу
Сильні сторони

Внутрішнє - забезпеченість педагогічними
середовище кадрами;
- достатня кількість учнів( середня
наповнюваність у класі – 17 учнів);
-сформована Освітня програма;
- сплановане МО вчителів
початковох класів;
-забезпеченість швидкісним
інтернетом та ПК ;
- сучасне енергозберігаюче
освітлення ;
-типовий спортзал;
- медіатека ;
- їдальня на 60 посадочних місць;
- наявність внутрішніх вбиралень;
-безбар'єрний доступ до школи;
-заміна енергозберігаючих вікон на І
поверсі школи ;
-розміщення сигнальних сповіщень
на шляхах евакуації ;

Зовнішнє
середовище Можливості
-Освітня субвенція на заробітну
плату вчителям;
-Державний стандарт початкової
освіти;
-Типова освітня програма (
СавченкоО.Я
-підвіз здобувачів освіти;
-субвенція громади на заробітну
плату техперсоналу та підвищення
кваліфікації педагогів;
- продуктивна співпраця зі
старостою;
-спонсорська допомога ТОВ «Кусто
Агро»;
-спонсорська допомога батьків
овочами і фруктами для шкільної
їдальні.

Слабкі сторони

- відсутність спеціаліста музичного
мистецтва;
-відсутність швидкісного інтернету у 50%
учнів;
-відсутність ПК в 40% учнів;
- відсутність шкільної платформи для
дистанційного навчання;
- адаптація здобувачів освіти у зв'язку з
реорганізацією закладу освіти;
- комунікація з батьками учнів , які
підвозяться до школи.

Загрози
- проблеми із запровадженням фінансової
автономії;
- переповнений автобус ( підвіз дітей в
садочок);
- фінансування престижності праці
вчителя в розмірі 5%;
-велика прилегла територія школи(
потребує прибирання та реконструкції)
- велика кількість старих дерев, що
потребують видалення;
-велика кількість дітей з кризових сімей,
які проживають на території іншого
старостату;
-пандемія СОVID-19 ;
- дистанційне навчання .

ІІІ.Якою ми хочемо бачити школу за кілька років?
1. Це школа-родина із сучасним освітнім середовищем, яке забезпечує

необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків.
2. Це школа-родина до якої діти з радістю ідуть на навчання, а батьки
спокійні, знаючи, що їх діти перебувають у безпеці і комфорті.
3. Це школа-родина із високою якістю надання освітніх послуг.
4. Це школа-родина з позитивним іміджем у громаді,
5. Це школа-родина в якій освітній процес побудований на дієвому
партнерстві педагогів, учнів, батьків.
ІV.Участь батьків
Навчання – це не двосторонній процес взаємодії учнів та вчителів, в ньому
присутня і третя, не менш важлива, сторона – батьки. Саме тому ми приймаємо до
Суємецької початкової школи не лише дитину, а й найближчих для неї людей – тата і
маму, тобто всю сім’ю, і бачимо батьків активними учасниками освітнього процесу
нарівні з учнями та вчителями. Такий підхід є абсолютно природним, адже сім’я – це
середовище первинної соціалізації дитини, джерело її емоційної підтримки, засіб
передачі та збереження цінностей. Оскільки основною метою нашого закладу є
формування всебічно та гармонійно розвиненої, щасливої особистості з лідерськими
якостями, без участі батьків досягти її реалізації буде неможливо.
Ми чекаємо від батьків:
-віри у свою дитину та прийняття не лише її сильних сторін, а й слабких;
-бажання розвивати творчі здібності та всіляко заохочувати прояви ініціативи свого
сина чи доньки;
-довіри до всіх, хто працюватиме з дитиною: до керівництва школи, вчителів, адже
всі вони – професіонали, віддані своїй справі, які живуть дітьми, дивляться з вами в
одному напрямку і готові до діалогу та співробітництва;
-чіткого розуміння, що дитина перебуває на території закладу весь день і для неї це
чималий відрізок часу. Навчання є своєрідною роботою, що повинна цінуватися і
сприйматися батькаи. Тут у дитини з’являються нові друзі, відкриваються невідомі
раніше істини, розвиваються таланти. Одним словом, вона проходить шлях
соціалізації, який часом неможе обійтися і без певних розчарувань та проблем. А
тому ми просимо вас цікавитися шкільними справами дитини, підтримувати її і
одразу звертатися до нас, якщо ви помітили якісь зміни в поведінці; -толерантності
до думок, традицій та матеріального статку інших родин;
-підтримки здорового способу життя;
-поваги до української мови, культури та традицій.
-ми завжди відкриті і впевнені, що разом нам вдасться в повній мірі досягти
поставленої мети

V. Основні

напрямки

розвитку

Освітній напрямок

Основні завдання:
1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту освіти на
рівні вимог Державного освітнього стандарту
2. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві.
3.Формувати позитивну мотивацію в учнів до навчальної діяльності,
уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній
діяльності. 4.Забезпечити соціально-педагогічні відносини,
що
зберігають фізичне,психічне та соціальне здоров'я учнів.
Шляхи реалізації:
1. Організація освітнього процесу відповідно до освітньої програми
закладу.
2. Розвиток педагогіки партнерства, в основі якої –

спілкування,

взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.
3.Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.
4.Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі,
що
здійснюється за очною формою здобуття освіти.
5. Оприлюднення правил та процедур оцінювання навчальних досягнень
здобувачів освіти
6.Дотримання положення про академічну доброчесність учасниками
освітнього процесу.
7.Осучаснення і поповнення навчально-матеріальної бази закладу.
Виховний напрямок

Основні завдання:
1. Створення безпечного виховного простору, який сприятиме розвитку і

забезпеченню ефективного функціонування виховної системи закладу.
2.Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи
духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних
пам'яток.
3.Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ
естетичної
культури.
4.Утвердження культури здорового способу життя,гармонійний розвиток
духовного, фізичного та психічного здоров'я.
Шляхи реалізаці:
1.Використання
активних форм виховної роботи
(проєкти, акції,
ярмарки,
флешмоби, челенджери).
2.Навчання класоводів інноваційних методів та прийомів роботи з
класними
колективами.
3.Організація діяльності закладу освіти як зразка демократичного
правового простору та позитивного мікроклімату, стимулювання

внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах
учнівського колективу.
4.Створення безпечного, толерантного середовища шляхом удосконалення
соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.
5.Співпраця з правоохоронними органами та юридичними службами.
. Осучаснення форм роботи з батьками (активне використання
онлайнресурсів).
6.

Робота з педагогічними кадрами

Основні завдання:
1.Формування професійних компетентностей педагогів, а саме: мовнокомунікативної,предметно-методичної,інформаційно-цифрової,
психологічної,
емоційно-етичної, педагогічного партнерства, інклюзивної, здоров’язбережувальної,
проектувальної,
прогностичної,
організаційної,
оцінювально-аналітичної,
інноваційної, рефлексивної, здатності до навчання впродовж життя.
2.Успішне проходження атестації педагогічними працівниками
Шляхи реалізації:
1.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості
надання
освітніх послуг.
2.Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і
практики викладання.
3.Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях
4.Забезпечення щорічного планового підвищення кваліфікації педагогів в
системі неперервної післядиплоної освіти
5. Надання методичної допомоги молодим учителям
6.Оприлюднення творчих здобутків педагогів школи на інтернет–
ресурсах та ін.
Психолого-педагогічний напрямок

Основні завдання:
1. Створення ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;
умов для соціальної самореалізації; позитивної адаптації учнів до
навчання у школі
2. Посилення впливу школи та сім’ї на формування стійкої мотивації до
здобуття освіти, моральних переконань, трудового виховання дітей.
3. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
4. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в
освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, дискримінації,
булінгу.
Шляхи реалізації:
1. Підтримання сприятливого психологічного клімату в закладі
2. Дотримання правил поведінки здобувачами освіти закладу, дотримання
етичних норм, поваги і гідності, прав і свобод у стосунках між учасниками
освітнього процесу.

3. Дотримання затверджених заходів антибулінгової політики у закладі.

5.Взаємодія та комунікація (партнерство) всіх учасників освітнього процесу. 6.
Організація співпраці з ІРЦ в плані проведення діагностики особистісного розвитку (
коригування , за необхідності).
7. Консультації та навчання батьків.

Збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу
Основні завдання:
1. Створення у закладі цілісної системи позитивного підходу
до
здорового способу життя.
2. Розширення та урізноманітнення
взаємодії школи, батьків і
громадськості в контексті зміцнення здоров’я.
3. Формування ціннісних орієнтацій, спрямованих на здоровий спосіб
життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення
здоров’я дітей.
Шляхи реалізації:
1. Організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності.
2. Створення інформаційного простору з питань збереження та зміцнення
здоров’я учасників освітнього процесу.
3. Формування навичок здорового способу життя та безпечної
поведінкив рамках інтегрованого курсу «Я досліджую світ».
4. Забезпечення учнів гарячим харчуванням. Впровадження нового меню,
забезпечення функціонування системи НАССР (безпечності і якості
харчової продукції).
5. Дотримання Санітарного регламенту закладу.
6. Упровадження різноманітних форм взаємодії закладу, батьків і
громадськості в контексті зміцнення здоров’я.
7. Утримання у належному стані території, будівель, приміщень,
обладнання.8. Облаштування зон відпочинку для учнів у коридорах.
Управлінський напрямок
Основні завдання:
1.Запровадження і розбудова внутрішньої системи
забезпечення
якостіосвіти.
2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних
якісно
надаватиосвітні послуги здобувачам освіти.
3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію
особистості. 4.Створення умов
для
продуктивної творчої
діяльності, проходженняатестації та сертифікації педагогів.
Шляхи реалізації:
1. Здійснення річного планування на основі стратегії розвитку закладу.
2. Здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності на основі
стратегії
і процедур забезпечення якості освіти.

3.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності
педагогів
відповідно до професійного стандарту вчителя.
4.Моніторинг рівня якості надання освітніх послуг.
5.Забезпечення виконання
замовлень
педагогічних
працівників
щодо підвищення їх кваліфікації.
6.Підримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу
в
його
самореалізації.
7.Налагодження результативної роботи Ради школи.
8.Ухвалення управлінських рішень з урахуванням пропозицій учасників
освітнього процесу навчального закладу.
9. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу.
10. Якісне функціонування сайту школи.
Матеріально-технічний напрямок
Завдання та шляхи реалізації
1.Виділення коштів на :
-придбання інтерактивного обладнання;
- придбання комплектів мультимедійного обладнання;
- заміну вікон і дверей на енергозберігаючі.
2. Створення сучасного, комфортного освітнього середовища у
навчальних кабінетах (обладнання, меблі, жалюзі).
3. Упорядкування безпечної і комфортної територія закладу (часткова
заміна огорожі,облаштування додаткового велосипедного паркінгу).
4.Облаштування зон відпочинку у
коридорах. 5.Облаштування освітнього
середовища НУШ.
VІ.Очікувані результати реалізації стратегії розвитку
Результатами реалізації стратегії розвитку Суємецької початкової школи
стануть:
1.Формування дієздатного колективу однодумців, партнерів, колег, друзів.
2. Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти
відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.
3. Підвищення рівня професійної компетентності
педагогів.4.Підвищення якості надання освітніх послуг.
5. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
6. Підвищення якості вихованості здобувачів освіти.
7.Позитивний імідж закладу в соціумі.
8. Підвищення ефективності управління;
9.Покращення матеріально- технічного забезпечення освітнього процесу.
10.Використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій
11.Підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.
12. Підвищення мотивації до занять фізичною культурою та спортом.

13.Створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної
освіти дітьми.
14. Встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів.
15. Створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних
здібностей школярів;
16. Виховання громадянина здатного до суспільного життя.

Директор

Любов ПОЛЮШКЕВИЧ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
___ 25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1403

Про затвердження Стратегії розвитку
Кашперівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. Баранівської міської ради
на 2022-2026 роки
Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.37
Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою реалізації
конституційного права жителів громади на освіту, прав та обов’язків фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у освітньому процесі, враховуючи рекомендації
постійної комісії з гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію розвитку Кашперівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Баранівської міської ради на 2022 – 2026 роки (додається).
2. Директору Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. Баранівської міської ради (Савич Л.А.)
забезпечити виконання даної Стратегії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

СХВАЛЕНО
Рішенням педагогічної ради
від 14.12.2021 року
(Протокол №3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 25 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 23.12.2021 року №1403

Стратегія розвитку
Кашперівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
на 2022-2026 роки

2021 рік

Структура стратегії розвитку
Кашперівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Вступ
І . Аналіз вихідної ситуації
ІІ. Мета, основні принципи та стратегічні завдання
ІІІ. Пріоритетні напрямки діяльності
3.1. Розвиток структури управління
3.2. Робота зі здобувачами освіти, їхніми батьками
3.3. Робота з педагогічними кадрами
3.4. Освітнє середовище
3.5.Фінансово-господарська діяльність
IV. Очікувані результати реалізації стратегії

Вступ
Освіта сьогодні перебуває під глибоким впливом змін у сучасному суспільстві. ХІХ
століття – це час переходу до інформаційного суспільства, у якому рівень освіченості й
культури нації набувають вирішального значення. Тому державна політика у сфері освіти
в питаннях навчання та виховання підростаючого покоління визначає систему освіти, яка
має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного
розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особистість, здатну
реалізувати себе в повній мірі в дорослому житті, виховати конкурентоспроможну
особистість, яка має попит на сучасному ринку праці.
Нормативно-правова і організаційна основа стратегії:
 Конституція України.
 Конвенція ООН про права дитини.
 Закон України «Про освіту».
 Закон України «Про загальну середню освіту».
 Державний стандарт початкової освіти.
 Державний стандарт базової і повної освіти.
 Концепція Нової української школи та інші нормативно-правові акти.
Кашперівська загальноосвітня школа є частиною освітньої системи як громади, так
і області. У своїй діяльності школа керується статутом і нормативними документами
органів управління освіти. Діяльність школи здійснюється на основі неухильного
дотримання законних прав та інтересів усіх суб'єктів освітнього процесу. Школа прагне
до максимального врахування й задоволення потреб і схильностей учнів, інтересів їхніх
батьків, приділяючи при цьому особливу увагу рішенню питань створення комфортних
умов для виховання й навчання дітей, оптимізації діяльності педагогічних працівників.
Реалізація стратегії припускає створення в закладі освіти умов для успішності всіх
суб'єктів освітнього процесу. Успіх розглядається як форма самореалізації особистості.
Соціальний успіх розуміється як таке освітнє середовище, у

якому учні й учителі

одержують можливість максимально повно реалізувати наявний у них творчий
потенціал, інтелектуальні можливості, що сприяють успішній соціалізації дитини та її
адаптації в мінливих соціально-економічних умовах. Батьки, будучи рівноправними
суб'єктами освіти та соціальними партнерами школи, мають можливість одержувати

інформацію про успіхи своїх дітей і брати активну участь у створенні й коректуванні
індивідуальної освітньої траєкторії своїх дітей.
Стратегія розроблена з метою створення оптимальних умов для самореалізації,
самовиховання й самоосвіти всіх суб'єктів освітнього процесу, удосконалення практики
роботи закладу освіти відповідно до пріоритетних напрямів, позначених у дійсній
програмі розвитку.
Основними результатами стратегії будуть удосконалення й модернізація сучасного
освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання
освітніх послуг.
І . Аналіз вихідної ситуації
Комунальний заклад загальної середньої освіти «Кашперівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Баранівської міської ради» забезпечує здобуття повної загальної
середньої освіти.
Станом на вересень 2021 року в школі навчаються 132 дитини, 50 з яких
підвозяться з сіл Жари, Озерянка, Гриньки, Табори.
Педагогічний колектив налічує 26 кваліфікованих педагогів, «спеціаліст вищої
категорії» - 9, «спеціаліст першої категорії» - 9, «спеціаліст другої категорії» - 5,
«спеціаліст» – 3, «старший учитель» – 3.
Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти:
Кількість споруд , майстерень, допоміжних приміщень – 1 споруда, 11



класних кімнат, спортзал, комбінована майстерня, бібліотека, їдальня, власна котельня;


Комп’ютерний клас – 11комп’ютерів, 5 ноутбуків;



Інтерактивна дошка– 2, мультимедійний проектор – 2;



Заклад освіти підключено до локальної мережі Інтернет;



Забезпечено внутрішніми туалетами.
До послуг учнів закладу освіти: бібліотека, спортивна зала, ігровий майданчик,

комп’ютерний клас, стадіон. Створено безпечне освітнє середовище для НУШ.
Організовано роботу спортивних секцій, працює краєзнавчий музей історії села.
Педагогічний колектив працює над розбудовою внутрішньої системи забезпечення
якості освіти школи, розробкою критеріїв та індикаторів для самооцінювання якості
освітньої.

Велика увага приділяється запровадженню інформаційних та комунікаційних
мультимедійних технологій в освітній процес, оптимізацію освітнього менеджменту на
основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.
У школі проводяться проблемні семінари, семінари-практикуми з питань
викладання різних навчальних предметів та майстер-класи.
Учителі проводять відкриті уроки, позакласні заходи.
Педагогічний колектив школи бере участь в обласній виставці «Сучасна освіта
Житомирщини». Педпрацівники

представляють власні методичні розробки, кращі

здобутки в розв'язанні актуальних проблем розвитку освіти.
Діяльність педагогічного колективу характеризується постійним пошуком нових і
вдосконаленням чинних концепцій, принципів, підходів до викладання, дієвими змінами
в змісті, формах і методах навчання, виховання та управління освітнім процесом.
Головним напрямком реалізації

засад розвитку школи є використання

інноваційних технологій у поєднанні з традиційними засобами навчання. Особлива увага
звертається на формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації
здобувачів освіти в майбутньому.
У школі створюються сприятливі умови для виявлення здібних школярів, вони
залучаються до участі в гуртках.
Участь у конкурсах, змаганнях, акціях різного спрямування сприяє формуванню
активної життєвої позиції здобувачів освіти, вихованню ціннісного ставлення до себе й
тих, хто їх оточує. Кожен наш вихованець має можливість реалізувати власні ідеї,
продемонструвати здібності й таланти.
В основу виховної системи закладу освіти

покладена концепція особистісно-

орієнтованого виховання та зв’язку виховання з реальним життям, виховання особистості
в колективі в ході спільної діяльності, що передбачає активне залучення здобувачів
освіти до виховного процесу на засадах співпраці, партнерства та взаєморозуміння.
Заклад активно працює над формуванням лідерських якостей у молодших підлітків
і старшокласників через активну участь школярів в органах учнівського самоврядування.
Діяльність школи спрямовується на забезпечення прозорості, відкритості та
демократичності управління. Важливою умовою успішної діяльності закладу є чітке,
конкретне планування освітнього процесу, що забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх

підрозділів, створює умови для ефективної

роботи педагогічного та учнівського

колективів.
Проте поряд із здобутками та досягненнями в роботі закладу є невирішені питання
і проблеми:
 зношеність матеріальної бази;
 потребує посилення запровадження

внутрішнього моніторингу забезпечення

якості освіти;
 зниження рівня здоров’я дітей


потребує методичного супроводу робота по підготовці учнів до ЗНО та ДПА у
форматі ЗНО;



більш результативною та ефективною має бути робота педагогів щодо підготовки
учнів до участі в олімпіадах;



потребує психологічного супроводу робота і з здібними учнями;



результативнішою та ефективнішою має бути робота педагогічних працівників по
підготовці до участі у фахових конкурсах, продукуванні публікацій власних
методичних розробок у фахових виданнях.
IІ. Мета, основні принципи та стратегічні завдання.
Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті - виявленню і

розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої,
творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості - громадянина України.
Місія школи: створення безпечного і доступного освітнього середовища для
всебічного розвитку та соціалізації учасників освітнього процесу, їх інтелектуальних,
творчих, фізичних здібностей на засадах загальнолюдських цінностей, зокрема цінностей
українського народу, Конституції і законів України.
Візія: заклад повинен стати простором психологічного комфорту всіх учасників
освітнього процесу та їх соціального успіху.
Мета стратегії розвитку школи – визначити перспективи розвитку закладу,
створити умови в закладі для забезпечення якості, сучасної системи освіти, забезпечення
рівного доступу до освіти для всіх дітей, де кожен здобувач освіти під час освітнього
процесу повинен отримати ключові компетентності НУШ, які знадобляться йому в
самостійному дорослому житті

Цільові

орієнтації

освітнього

процесу

спрямовані

на

впровадження

таких технологічних парадигм, як
 технологія саморозвитку особистості;
 технологія розвивального навчання;
 технологія навчання як дослідження;
 проектна технологія;
 нові інформаційні технології навчання;
 інтерактивна технологія;
 технологія колективного творчого виховання;
 технологія «створення ситуації успіху».
Стратегія розвитку Кашперівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів зумовлена
якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у
відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами
суспільства щодо якісної та доступної освіти. З тим нагальною залишається здатність
особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти
різними соціальними ролями.
Основними стратегічними завданнями розвитку закладу на 2022 – 2026 роки є:
- Формування акмеологічного освітнього середовища для здобувачів освіти,
академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.
- Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та
профільному середньому рівнях освіти.
-

Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти

компетентностей.
- Гуманістична спрямованість педагогічного процесу, повага до особистості
учасників освітнього процесу.
- Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного
законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж).
-Перетворення шкільної бібліотеки у сучасний медіа простір.
- Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору
та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

- Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових
форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.
- Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби
глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань,
прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.
- Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір
оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис
характеру кожної дитини.
- Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми
потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання, педагогічний патронаж).
- Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на
основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.
- Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього
процесу.
- Підвищення професійного рівня педагогічних працівників.
- Створення системи управління закладом на основі співробітництва та соціального
партнерства з педагогічними працівниками;
- Установлення зв’язків соціального партнерства та співробітництва у взаємодії між
школою та родинами учнів, виробничими структурами, іншими навчальними закладами,
громадськими організаціями.
Стратегія розвитку школи спрямована на реалізацію Державних стандартів освіти.

IІI. Пріоритетні напрямки діяльності
3.1. Розвиток структури управління школою
Основні завдання:
 Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та
освітнього моніторингу.
 Формування системи спільної відповідальності за результатами
освітньої діяльності з боку усіх учасників освітнього процесу.


Створення умов для продуктивної творчої діяльності педагогів.

Шляхи реалізації:
 Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу
для успішного реалізації їх творчого потенціалу.
 Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.
 З метою демократизації контролю в управлінській діяльності залучати до нього
працівників всіх ланок закладу в режимі академічної свободи.
3.2. Робота зі здобувачами освіти, їхніми батьками
Завдання:
 виховання громадянина України, здатного вільно відстоювати;
 свою точку зору, прищеплення високої правової культури;
 активної життєвої та громадської позиції;
 розвиток критичного, креативного мислення в концепції НУШ;
 розвиток комунікативних та організаційних здібностей дітей;
 з інвалідністю (особливих освітніх потреб);
 профілактика непорозумінь і конфліктів між учасниками;
 навчального процесу, проведення індивідуальних та групових консультацій;
 соціально-психологічні дослідження, діагностування учнів, учителів, батьків;
 використання формувального оцінювання передбачає;
 застосування прийому самооцінювання або взаємооцінювання.

Шляхи реалізації:


реалізація індивідуальних творчих потреб за рахунок варіативної

складової навчального плану;


впровадження нових освітніх технологій в освітній процес;



організація змістовної позакласної роботи;



дієва робота психологічної служби школи;



піклування про дітей із соціально незахищених сімей;



сприяти розвитку системи учнівського самоврядування, стимулювати

зовнішню та внутрішню активність дітей у різних видах діяльності (волонтерство,
громадська діяльність, колективні творчі справи, акції);


перетворити виховний процес на соціальний простір самопізнання,

саморозвитку, самовдосконалення через гурткову роботу, екскурсійну діяльність;


скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для

попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти.
3.3. Робота з педагогічними кадрами
Основні завдання:


створення ситуацій творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень

педагогічних проблем;


формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості;



забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної,

методичної роботи;


сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню

компетентності педагогічних працівників.
Шляхи реалізації:


Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання

освітніх послуг.


Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня

професіоналізму.


Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і

практики викладання.



Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.



Забезпечувати

умови

для

своєчасного

підвищення

кваліфікації

та

професійного зростання в міжатестаційний період.


Орієнтація на сучасний психолого-педагогічний досвід.



Здійснювати педагогічний супровід здобувачів освіти різних соціальних

категорій.
4. Освітнє середовище
Основні завдання:


Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього

процесу.


Практичне забезпечення корекційно - розвивальної роботи.



Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в

освітньому середовищі та профілактики булінгу.


Психолого-педагогічна діагностика.



Створення сприятливого психологічного клімату у закладі освіти.

Шляхи реалізації:


Проведення

навчань/інструктажів

з

охорони

праці,

безпеки

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних
ситуацій.


Організація харчування у закладі освіти, яке сприяє формуванню

культури здорового харчування у здобувачів освіти.


Психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог)

закладу освіти здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання
булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові
заняття.


Забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу (у

разі

потреби).


Формування навичок здорового способу життя (харчування, гігієна,

фізична активність) та екологічно доцільної поведінки у здобувачів освіти.
3.5.Фінансово-господарська діяльтність

Завдання:
Розвиток матеріальної бази закладу передбачає:


обладнання пришкільної території;



проведення косметичного ремонту навчальних кабінетів школи;



придбання нових меблів та дошок;



придбання мобільного переносного комп’ютерного класу;



ремонт та поновлення меблів;



поточний ремонт обідньої їдальні;



придбання нового посуду для шкільної їдальні;



капітальний ремонт спортивної зали;



поновлення та придбання фізкультурного обладнання;



обладнання відповідно до Положення про навчальний кабінет навчальних

кабінетів;


поповнення навчальних кабінетів наочними посібниками, технічними

засобами навчання, навчальним обладнанням, приладами необхідними для навчання і
виховання школярів;


доукомплектування лаборантських кабінетів фізики, хімії, біології;



доукомплектування

книжкового

фонду

шкільної

бібліотеки

навчальною,педагогічною, методичною, науково-популярною, довідковою та художньою
літературою.

Заходи з поліпшення матеріально-технічної бази
протягом 2022-2026 роках
Найменування

Кількість

Придбання меблів

1. Книжкові шафи для бібліотеки – 5шт

Придбання

Харчоблок:

технологічного обладнання

1. Електром’ясорубка – 1 шт.

на харчоблок

2. Блендер – 1 шт.

Придбання
комп'ютерної техніки та
інформаційно-технічного
забезпечення
Оновлення
спеціального обладнання

1.Придбання ноутбуків для вчителів - 20 шт.
2.Придбання ноутбука для забезпечення
управлінської діяльності – 2 шт.
3. Придбання принтера – 1 шт.
Спеціальне обладнання для кабінетів, хімії,
фізики, інформатики, біології

навчальних класів
Оновлення
літератури в бібліотеці

Художня література сучасних українських
письменників, методична література для НУШ

Першочергові придбання на 2022-2025 роки
ОБ’ЄМИ
№ з/п

ПРИДБАННЯ
2022

1

Комп’ютери, ноутбуки

+

Комплект меблів для
2

2023

2024
+

+

2025

2026

+

+

кабінетів
Принтер

+

+

3
Бібліотечні шафи

+

Меблі у кабінет біології

+

Меблі у кабінет фізики

+

4
+

5

6
Меблі у кабінет хімії

+

7
Меблі у кабінет інформатики
8
Електром’ясорубка

+

9
Блендер
10

+

Шляхи реалізації
Використання:
1.

Коштів державного фінансування;

2.

Позабюджетне фінансування: добровільне, благодійна, допомога батьків та

спонсорів;
3.

Інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.

IV. Очікувані результати реалізації стратегії розвитку
Основними очікуваними результатами вирішення завдань є:
 створення в школі сучасного акмеологічного освітнього середовища, яке
дасть можливості кожному реалізувати власні освітні потреби та забезпечить
безперервність освіти;
 становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу в єдності
змістових, особистісних та управлінських складових;
 формування в учнів національної самоідентифікації ;
 формування

достатньої

життєвої

компетентності

учнів

і

конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
 виховання особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати
активну громадянську позицію;
 створення умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення
творчої складової в діяльності педагога;
 формування культури спілкування та інформаційної культури учасників
освітнього процесу;
 створення безпечного толерантного шкільного середовища;
 формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану
та динаміки розвитку закладу освіти;
 удосконалення системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою
розвитку закладу освіти.
Стратегія розвитку школи скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів
особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища.

Фаховість педагогічних працівників та матеріально-технічна база може стати базою
для реалізації запитів батьків та учнів.
Підпис

Людмила САВИЧ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1404

Про внесення змін до рішення 15 сесії
8-го скликання від 9 липня 2021 року №517
«Про ведення бухгалтерського обліку
навчальними закладами Баранівської
міської ради Житомирської області»
З метою організації самостійного бухгалтерського обліку та звітності в закладах
загальної середньої освіти Баранівської міської ради Житомирської області, керуючись
статтею 23 Закону України «Про освіту», статтями 37, 38, 59 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», статтею 26 Закону України «Про позашкільну освіту»,
статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань з гуманітарних питань, законності та
депутатської етики, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до п.1 рішення 15 сесії 8-го скликання від 9 липня 2021 року №517
«Про ведення бухгалтерського обліку навчальними закладами Баранівської міської
ради Житомирської області», виклавши його в наступній редакції:
«1. Запровадити самостійне ведення бухгалтерського обліку з 1 липня 2022 року
таким закладам освіти:
1.1. Баранівський ліцей №1 Баранівської міської ради ( в т.ч. філія
«Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1 Баранівської
міської ради).
1.2. Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради
( в т.ч. філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім.
О.Сябрук Баранівської міської ради, філія «Климентіївська гімназія»
Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук Баранівської міської ради).
1.3. Баранівська початкова школа Баранівської міської ради.
1.4. Смолдирівська гімназія Баранівської міської ради.
1.5. Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. Баранівської міської ради Житомирської
області.
1.6. Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст Баранівської міської ради Житомирської
області.
1.7. Рогачівська гімназія Баранівської міської ради Житомирської області.
1.8. Суємецька початкова школа Баранівської міської ради.
1.9. Острожецька початкова школа ім. О. Коростинського Баранівської
міської ради.

1.10. Явненська ЗОШ І-ІІ ст. Баранівської міської ради.
1.11. Першотравенський ліцей Баранівської міської ради
Житомирської
області.
2. Всі інші пункти рішення 15 сесії 8-го скликання від 9 липня 2021 року №517 «Про
ведення бухгалтерського обліку навчальними закладами Баранівської міської ради
Житомирської області» залишити без змін.
3. Провести розширене засідання постійної комісії з гуманітарних питань, законності
та депутатської етики за участю директорів закладів середньої освіти в І кварталі
2022 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.)
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1405

Про внесення змін до рішення 18 сесії 8-го
скликання від 14.09.2021 року №711
«Про затвердження мережі закладів,
організацій, установ, які входять до сфери
управління гуманітарного відділу
Баранівської міської ради»
У зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до п.2. рішення 18 сесії 8-го скликання від 14.09.2021 року №711 «Про
затвердження мережі закладів, організацій, установ, які входять до сфери управління
гуманітарного відділу Баранівської міської ради» виклавши його в такі редакції:
«2.Уповноважити КУ «Центр фінансово-господарського обслуговування»
Баранівської міської ради виконувати обов’язки в частині реалізації завдань
місцевого самоврядування, а саме: з фінансово-господарської діяльності, супроводу
договірних зобов’язань, у т .ч. реєстрації, перереєстрації, оплати за ними
відповідно до мережі закладів, організацій, установ, які входять до сфери
обслуговування відділу освіти, відділу культури, сім’ї, молоді та спорту, а після
припинення шляхом реорганізації – їх правонаступника гуманітарного відділу.»
2. Всі інші пункти рішення 18 сесії 8-го скликання від від 14.09.2021 року №711 «Про
затвердження мережі закладів, організацій, установ, які входять до сфери управління
гуманітарного відділу Баранівської міської ради» залишити без змін.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
23 грудня 2021 року

№1406 ______

Про перелік адміністративних послуг, які надаються
центром
надання
адміністративних
послуг
Баранівської міської ради, як постійно діючим
робочим органом в новій редакції
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 969 «Про внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523 «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» зі змінами враховуючи рекомендації постійної комісії з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються центром надання
адміністративних послуг Баранівської міської ради, як постійно діючим робочим
органом в новій редакції, згідно з додатком 1.
2. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються віддаленими
робочими місцями центру надання адміністративних послуг Баранівської міської ради,
згідно з додатком 2.
3. Затвердити інформаційні та технологічні картки з надання адміністративних
послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг Баранівської міської
ради, що додаються.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення 5 сесії 8 скликання міської ради
від 26.01.2021 року № 130 «Про перелік адміністративних послуг, які надаються центром
надання адміністративних послуг Баранівської міської ради, як постійно діючого
робочого органу в новій редакції»» зі змінами.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.)
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 1
до рішення 25 сесії 8 скликання міської ради
від 23.12.2021 № 1406
ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних
послуг Баранівської міської ради
№
з/п

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

1.

00050

Державна реєстрація
створення юридичної
особи (крім громадського
формування та релігійної
організації)

Закон України “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

2.

00054

Державна реєстрація змін
до відомостей про
юридичну особу (крім
громадського формування
та релігійної організації),
що містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та
громадських формувань, у
тому числі змін до
установчих документів
юридичної особи (крім
громадського формування
та релігійної організації)

—“—

3.

00052

Державна реєстрація
Закон України “Про
включення відомостей
державну реєстрацію
про юридичну особу (крім
юридичних осіб,
громадського формування
фізичних осіб —
та релігійної організації),
підприємців та
зареєстровану до 1 липня
громадських
2004 року, відомості про
формувань”
яку не містяться в
Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських формувань

Примітка

№
з/п

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

4.

00056

Державна реєстрація
переходу юридичної
особи з модельного
статуту на діяльність на
підставі власного
установчого документа
(крім громадського
формування та релігійної
організації)

—“—

5.

00057

Державна реєстрація
переходу юридичної
особи на діяльність на
підставі модельного
статуту (крім
громадського формування
та релігійної організації)

Закон України “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

6.

00094

Державна реєстрація
зміни складу комісії з
припинення (комісії з
реорганізації,
ліквідаційної комісії)
юридичної особи (крім
громадського формування
та релігійної організації)

—“—

7.

00097

Державна реєстрація
припинення юридичної
особи в результаті її
ліквідації (крім
громадського формування
та релігійної організації)

—“—

8.

00100

Державна реєстрація
припинення юридичної
особи в результаті її
реорганізації (крім
громадського формування
та релігійної організації)

—“—

9.

00073

Державна реєстрація
рішення про припинення
юридичної особи (крім
громадського формування
та релігійної організації)

—“—

10.

00083

Державна реєстрація

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

рішення про відміну
рішення про припинення
юридичної особи (крім
громадського формування
та релігійної організації)
Видача витягу з Єдиного
Закон України “Про
державного реєстру
державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних
юридичних осіб,
осіб — підприємців та
фізичних осіб —
громадських формувань
підприємців та
громадських
формувань”

11.

00234

12.

01179

Виправлення помилок,
допущених у відомостях
Єдиного державного
реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських формувань

—“—

13.

00683

Підтвердження
відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника
юридичної особи

—“—

14.

00058

Державна реєстрація
рішення про виділ
юридичної особи (крім
громадського формування
та релігійної організації)

—“—

15.

00087

Державна реєстрація
створення відокремленого
підрозділу юридичної
особи (крім громадського
формування та релігійної
організації)

—“—

16.

00090

Державна реєстрація змін
до відомостей про
відокремлений підрозділ
юридичної особи (крім
громадського формування
та релігійної організації)

Закон України “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

17.

00092

Державна реєстрація

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

припинення
відокремленого
підрозділу юридичної
особи (крім громадського
формування та релігійної
організації)
18.

00106

Державна реєстрація
фізичної особи —
підприємця

—“—

19.

00109

Державна реєстрація
включення відомостей
про фізичну особу —
підприємця,
зареєстровану до 1 липня
2004 року, відомості про
яку не містяться в
Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських формувань

—“—

20.

00108

Державна реєстрація змін
до відомостей про
фізичну особу —
підприємця, що містяться
в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських формувань

—“—

21.

00107

Державна реєстрація
припинення
підприємницької
діяльності фізичної
особи — підприємця за її
рішенням

Закон України “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

22.

00041

Державна реєстрація
права власності на
нерухоме майно, права
довірчої власності як
способу забезпечення

Закон України “Про
державну реєстрацію
речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень”

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

виконання зобов’язання
на нерухоме майно,
об’єкт незавершеного
будівництва
23.

00042

Державна реєстрація
речового права, похідного
від права власності

—“—

24.

00048

Державна реєстрація
обтяжень речових прав на
нерухоме майно

—“—

25.

00049

Взяття на облік
безхазяйного нерухомого
майна

—“—

26.

00046

Внесення змін до записів
Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно

—“—

27.

00043

Скасування запису
Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно, скасування
державної реєстрації
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень,
скасування рішення
державного реєстратора
(за судовим рішенням)

—“—

28.

00047

Надання інформації з
Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно

Закон України “Про
державну реєстрацію
речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень”

29.

01174

Заборона вчинення
реєстраційних дій

—“—

30.

00026

Вклеювання до паспорта
громадянина України
(зразка 1994 року)
фотокартки при
досягненні 25- і 45річного віку

Постанова Верховної
Ради України від
26 червня 1992 р.
№ 2503-XII “Про
затвердження
положень про
паспорт громадянина

Примітка

№
з/п

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
України та про
паспорт громадянина
України для виїзду за
кордон”

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

31.

00029

Внесення до паспорта
громадянина України
відомостей про зміну
нумерації будинків,
перейменування вулиць
(проспектів, бульварів,
площ, провулків,
кварталів тощо),
населених пунктів,
адміністративнотериторіальних одиниць,
зміни в адміністративнотериторіальному устрої

Закон України “Про
свободу пересування
та вільний вибір
місця проживання в
Україні”

32.

01618

33.

00069

Закон України “Про
об’єкти підвищеної
небезпеки”
Закон України “Про
Державний
земельний кадастр”

34.

00070

35.

00071

36.

00072

37.

00074

Реєстрація декларації
безпеки об’єкта
підвищеної небезпеки
Державна реєстрація
земельної ділянки з
видачею витягу з
Державного земельного
кадастру
Внесення до Державного
земельного кадастру
відомостей про земельну
ділянку з видачею витягу
Внесення до Державного
земельного кадастру змін
до відомостей про
земельну ділянку з
видачею витягу
Внесення до Державного
земельного кадастру
відомостей про межі
частини земельної
ділянки, на яку
поширюються права
суборенди, сервітуту, з
видачею витягу
Внесення до Державного

—“—

Закон України “Про
Державний
земельний кадастр”
—“—

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

38.

00075

39.

00079

40.

00078

41.

00081

42.

00080

43.

00035

Найменування
адміністративної послуги
земельного кадастру
відомостей про землі в
межах територій
адміністративнотериторіальних одиниць з
видачею витягу
Внесення до Державного
земельного кадастру змін
до відомостей про землі в
межах територій
адміністративнотериторіальних одиниць з
видачею витягу
Внесення до Державного
земельного кадастру
відомостей про
обмеження у
використанні земель,
встановлені
безпосередньо законами
та прийнятими відповідно
до них нормативноправовими актами, з
видачею витягу
Державна реєстрація
обмежень у використанні
земель з видачею витягу

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

—“—

—“—

—“—

Виправлення технічної
помилки у відомостях
Державного земельного
кадастру не з вини органу,
що здійснює його ведення
Виправлення технічної
помилки у відомостях з
Державного земельного
кадастру, яка була
допущена органом, що
здійснює його ведення, з
видачею витягу

Закон України “Про
Державний
земельний кадастр”

Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі витягу з

—“—

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

Державного земельного
кадастру про землі в
межах території
адміністративнотериторіальних одиниць
44.

00059

Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі витягу з
Державного земельного
кадастру про обмеження у
використанні земель

—“—

45.

00060

Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі витягу з
Державного земельного
кадастру про земельну
ділянку

—“—

46.

00061

Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі довідки,
що містить узагальнену
інформацію про землі
(території)

—“—

47.

00062

Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі
викопіювання з
картографічної основи
Державного земельного
кадастру, кадастрової
карти (плану)

—“—

48.

00063

Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі копій
документів, що
створюються під час
ведення Державного
земельного кадастру

Закон України “Про
Державний
земельний кадастр”

49.

00064

Надання довідки про
наявність та розмір
земельної частки (паю)

—“—

50.

00065

Надання довідки про

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

наявність у Державному
земельному кадастрі
відомостей про
одержання у власність
земельної ділянки у
межах норм безоплатної
приватизації за певним
видом її цільового
призначення
51.

01254

Надання довідки про осіб,
які отримали доступ до
інформації про суб’єкта
речового права у
Державному земельному
кадастрі

—“—

52.

00207

Надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки для послідуючого
продажу

—“—

53.

00199

Надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки у користування

—“—

54.

00210

Надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою, що
забезпечує екологоекономічне
обґрунтування сівозміни
та впорядкування угідь

Закон України “Про
Державний
земельний кадастр”

55.

00198

Надання згоди на
передачу орендованої
земельної ділянки в
суборенду

Закон України “Про
оренду землі”

56.

00213

Надання права
користування чужою
земельною ділянкою для
забудови (суперфіцій)

Закон України “Про
Державний
земельний кадастр”

57.

00066

Видача відомостей з

Закон України “Про

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
документації із
землеустрою, що
включена до Державного
фонду документації із
землеустрою

58.

00068

59.

01161

60.

00175

61.

00174

62.

00244

63.

00176

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
землеустрій”

Видача витягу з технічної
документації про
нормативну грошову
оцінку земельної ділянки
Видача рішення про
передачу у власність,
надання у постійне
користування та оренду
земельних ділянок, що
перебувають у державній
або комунальній
власності
Видача рішення про
припинення права
власності на земельну
ділянку, права постійного
користування земельною
ділянкою у разі
добровільної відмови
землевласника,
землекористувача
Видача рішення про
продаж земельних
ділянок державної та
комунальної власності

Закон України “Про
оцінку земель”

Видача довідки про
наявність у фізичної
особи земельних ділянок
Видача дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки у межах
безоплатної приватизації

Податковий кодекс
України

Земельний кодекс
України, Закон
України “Про
Перелік документів
дозвільного
характеру у сфері
господарської
діяльності”
Земельний кодекс
України

Земельний кодекс
України, Закон
України “Про
Перелік документів
дозвільного
характеру у сфері
господарської
діяльності”

Земельний кодекс
України

Примітка

№
з/п

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
—“—

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

64.

00217

65.

00180

66.

00181

67.

00179

Затвердження проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки у разі зміни її
цільового призначення
Затвердження технічної
документації з
бонітування ґрунтів
Затвердження технічної
документації з
економічної оцінки
земель
Затвердження технічної
документації з
нормативної грошової
оцінки земельної ділянки
у межах населених
пунктів

68.

00182

Затвердження проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки

Земельний кодекс
України

69.

00192

Припинення права оренди
земельної ділянки або її
частини у разі
добровільної відмови
орендаря

—“—

70.

00208

Продаж не на
конкурентних засадах
земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення, на якій
розташовані об’єкти
нерухомого майна, які
перебувають у власності
громадян та юридичних
осіб

—“—

71.

00190

Оформлення паспорта
прив’язки тимчасової
споруди для провадження
підприємницької

—“—

—“—
—“—

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

діяльності
72.

00193

Продовження строку дії
паспорта прив’язки
тимчасової споруди для
провадження
підприємницької
діяльності

Закон України “Про
регулювання
містобудівної
діяльності”

73.

00191

Внесення змін до
паспорта прив’язки
тимчасової споруди для
провадження
підприємницької
діяльності

—“—

74.

00153

Прийняття рішення про
присвоєння адреси
об’єкту нерухомого майна

—“—

75.

01240

Прийняття рішення про
зміну адреси об’єкта
нерухомого майна

Закон України “Про
регулювання
містобудівної
діяльності”

76.

01330

Надання кадастрової
довідки з містобудівного
кадастру

—“—

77.

01784

Надання у користування
водних об’єктів на умовах
оренди

Земельний кодекс
України, Цивільний
кодекс України,
Закон України “Про
оренду землі”

78.

01785

—“—

79.

00983

80.

00030

Поновлення договору
оренди водних об’єктів
Внесення змін до актових
записів цивільного стану,
їх поновлення та
анулювання
Державна реєстрація
народження дитини та її
походження

Закон України “Про
державну реєстрацію
актів цивільного
стану”
—“—

81.

00031

Державна реєстрація
шлюбу

Закон України “Про
державну реєстрацію

Примітка

№
з/п

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
актів цивільного
стану”

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

82.

00032

Державна реєстрація
розірвання шлюбу

—“—

83.

00868

Державна реєстрація
зміни імені

—“—

84.

00033

—“—

85.

01418

86.

01854

Державна реєстрація
смерті
Видача витягу з
Державного реєстру актів
цивільного стану
громадян
Повторна видача
свідоцтва про державну
реєстрацію акта
цивільного стану

87.

01369

—“—

—“—

Комплексна послуга
“єМалятко”:
1) державна реєстрація Закон України “Про
народження
та державну реєстрацію
визначення походження
актів цивільного
дитини
стану”
2)
реєстрація
проживання

місця

Закон України “Про
свободу пересування
та вільний вибір
місця проживання в
Україні”

3) призначення допомоги
при народженні дитини

Закон України “Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми”

4) призначення допомоги
на дітей, які виховуються
у багатодітних сім’ях

Закон України “Про
охорону дитинства”

5) внесення відомостей
про дитину до Реєстру
пацієнтів, що ведеться у
центральній базі даних
електронної
системи
охорони здоров’я

Закон України “Про
державні фінансові
гарантії медичного
обслуговування
населення”

6)

Податковий кодекс

реєстрація

у

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
Державному
реєстрі
фізичних
осіб
—
платників податків

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
України

7) видача посвідчень
батьків багатодітної сім’ї
та дитини з багатодітної
сім’ї

Закон України “Про
охорону дитинства”

8) визначення належності
новонародженої дитини
до громадянства України

Закон України “Про
громадянство
України”

9) внесення інформації Закон України “Про
про
новонароджену Єдиний державний
дитину
до
Єдиного демографічний реєстр
державного
та документи, що
демографічного реєстру з
підтверджують
присвоєнням унікального
громадянство
номера запису в ньому
України, посвідчують
особу чи її
спеціальний статус”
10) надання одноразової
натуральної
допомоги
“пакунок малюка” за
місцем проживання або
перебування
її
отримувача

Закон України “Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми”

11) надання грошової
Закон України від
компенсації
вартості
30 вересня 2020 р.
одноразової натуральної
№ 930-IX “Про
допомоги
“пакунок
внесення змін до
малюка”
Закону України “Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми” щодо
надання при
народженні дитини
одноразової
натуральної допомоги
“пакунок малюка”
88.

00263

Видача довідки про
невикористання житлових
чеків для приватизації
державного житлового
фонду

Закон України “Про
приватизацію
державного
житлового фонду”

Примітка

№
з/п

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

89.

00257

Видача свідоцтва про
право власності

—“—

90.

01352

Видача дубліката
свідоцтва про право
власності

—“—

91.

00238

Видача ордера на жиле
приміщення

Житловий кодекс
Української РСР

92.

01472

Рішення щодо
продовження строку
проживання в жилих
приміщеннях з фондів
житла для тимчасового
проживання

Житловий кодекс
Української РСР

93.

00036

Взяття на облік громадян,
які потребують
поліпшення житлових
умов

Закони України “Про
житловий фонд
соціального
призначення”, “Про
місцеве
самоврядування в
Україні”

94.

01471

Взяття на облік громадян,
які потребують надання
житлового приміщення з
фондів житла для
тимчасового проживання

—“—

95.

00034

Реєстрація місця
проживання

Закон України “Про
свободу пересування
та вільний вибір
місця проживання в
Україні”

96.

01217

Реєстрація місця
проживання дитини до 14
років

—“—

97.

00037

Зняття з реєстрації місця
проживання

—“—

98.

00039

Видача довідки про
зняття з реєстрації місця
проживання

—“—

Примітка

№
з/п

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

99.

00040

Реєстрація місця
перебування

—“—

100.

00038

Видача довідки про
реєстрацію місця
проживання або місця
перебування особи

—“—

101.

00201

Видача витягу про
зареєстрованих у
житловому
приміщенні/будинку осіб

—“—

102.

01286

Надання статусу учасника
бойових дій

Закон України “Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”

103.

01198

Видача бланка-вкладки до
посвідчення учасника
бойових дій, особи з
інвалідністю внаслідок
війни

—“—

104.

01285

Позбавлення статусу
учасника бойових дій за
заявою учасника

—“—

105.

01620

Призначення одноразової
грошової допомоги у разі
загибелі (смерті),
інвалідності або часткової
втрати працездатності без
встановлення інвалідності
військовослужбовців,
військовозобов’язаних та
резервістів, які призвані
на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні
збори чи для
проходження служби у
військовому резерві

Закон України “Про
соціальний і
правовий захист
військовослужбовців
та членів їх сімей”

106.

01877

Призначення одноразової
грошової допомоги у разі
інвалідності волонтера
внаслідок поранення
(контузії, травми або

Закон України “Про
волонтерську
діяльність”

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

каліцтва), отриманого під
час надання
волонтерської допомоги в
районі проведення
антитерористичної
операції, здійснення
заходів із забезпечення
національної безпеки і
оборони, відсічі і
стримування збройної
агресії Російської
Федерації у Донецькій та
Луганській областях,
бойових дій та збройного
конфлікту
107.

01257

Взяття на облік
внутрішньо переміщених
осіб, які потребують
надання житлового
приміщення з фондів
житла для тимчасового
проживання

Житловий кодекс
Української РСР

108.

00169

Видача довідки про взяття
на облік внутрішньо
переміщеної особи

Закон України “Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб”

109.

01622

Призначення грошової
компенсації за належні
для отримання жилі
приміщення

Житловий кодекс
Української РСР

110.

00104

Призначення щомісячної
адресної грошової
допомоги внутрішньо
переміщеним особам для
покриття витрат на
проживання, у тому числі
на оплату житловокомунальних послуг

Закон України “Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб”

111.

01433

Рішення про продовження
строку надання
житлового приміщення з
фондів житла для

Житловий кодекс
Української РСР

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

тимчасового проживання
внутрішньо переміщених
осіб
112.

01262

Надання статусу дитини,
яка постраждала
внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

Закони України “Про
охорону дитинства”,
“Про забезпечення
прав і свобод
внутрішньо
переміщених осіб”

113.

00121

Установлення статусу,
видача посвідчень
батькам багатодітної сім’ї
та дитини з багатодітної
сім’ї

Закон України “Про
охорону дитинства”

114.

01200

Вклейка фотокартки в
посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї у
зв’язку з досягненням 14річного віку

—“—

115.

01194

Видача дубліката
посвідчення батьків
багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної
сім’ї

—“—

116.

01196

Продовження строку дії
посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної
сім’ї

Закон України “Про
охорону дитинства”

117.

00135

Призначення одноразової
винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання
України “Мати-героїня”

Закон України “Про
державні нагороди
України”

118.

00144

Призначення державної
допомоги при народженні
дитини

Закон України “Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми”

119.

00143

Призначення державної
допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами
жінкам, які не
застраховані в системі

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

загальнообов’язкового
державного соціального
страхування
120.

00149

Призначення державної
допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку
чи піклування

—“—

121.

00150

Призначення державної
допомоги на дітей
одиноким матерям

—“—

122.

00147

Призначення державної
допомоги при
усиновленні дитини

—“—

123.

00959

—“—

124.

00960

125.

01775

126.

01227

Призначення державної
допомоги одному з
батьків, усиновлювачам,
опікунам,
піклувальникам, одному з
прийомних батьків,
батькам-вихователям, які
доглядають за хворою
дитиною, якій не
встановлено інвалідність
Призначення державної
допомоги на дітей, які
виховуються у
багатодітних сім’ях
Призначення одноразової
натуральної допомоги
“пакунок малюка”
Видача грошової
компенсації вартості
одноразової натуральної
допомоги “пакунок
малюка”

Закон України “Про
охорону дитинства”
Закон України “Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми”
Закон України від
30 вересня 2020 р.
№ 930-IX “Про
внесення змін до
Закону України “Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми” щодо
надання при
народженні дитини
одноразової
натуральної допомоги
“пакунок малюка”

Примітка

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
Сімейний кодекс
України

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

127.

00154

128.

00122

129.

01405

Призначення тимчасової
державної допомоги
дітям, батьки яких
ухиляються від сплати
аліментів, не мають
можливості утримувати
дитину або місце їх
проживання чи
перебування невідоме
Видача особі подання про
можливість призначення
її опікуном або
піклувальником
повнолітньої недієздатної
особи або особи, цивільна
дієздатність якої
обмежена
Оплата послуг
патронатного вихователя
та виплата соціальної
допомоги на утримання
дитини в сім’ї
патронатного вихователя

130.

01386

Призначення і виплата
державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
грошового забезпечення
батькам-вихователям і
прийомним батькам за
надання соціальних
послуг у дитячих
будинках сімейного типу
та прийомних сім’ях за
принципом “гроші ходять
за дитиною”

Закон України “Про
забезпечення
організаційноправових умов
соціального захисту
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування”

131.

01265

Прийняття рішення
(згоди) про проведення
психіатричного огляду
або надання
психіатричної допомоги
особі віком до 14 років у

Закон України “Про
психіатричну
допомогу”

Цивільний кодекс
України

Сімейний кодекс
України

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
разі незгоди одного з
батьків або за відсутності
батьків
Видача направлення на
проходження обласної,
центральної міської у
мм. Києві та Севастополі
медико-соціальної
експертної комісії для
взяття на облік для
забезпечення осіб з
інвалідністю та законних
представників дітей з
інвалідністю автомобілем

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

132.

00117

Закон України “Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні”

133.

00242

Видача посвідчення
особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю

Закон України “Про
державну соціальну
допомогу особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю”

134.

01255

Призначення грошової
компенсації замість
санаторно-курортної
путівки особам з
інвалідністю внаслідок
війни та прирівняним до
них особам

Закон України “Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”

135.

00221

Призначення грошової
компенсації особам з
інвалідністю замість
санаторно-курортної
путівки

Закон України “Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні”

136.

00222

Призначення грошової
компенсації вартості
проїзду до санаторнокурортного закладу
(відділення спинального
профілю) і назад особам,
які супроводжують осіб з
інвалідністю I та II групи
з наслідками травм і
захворюваннями хребта
та спинного мозку

—“—

Примітка

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

137.

00220

Призначення грошової
компенсації вартості
проїзду до санаторнокурортного закладу і
назад особам з
інвалідністю внаслідок
війни та прирівняним до
них особам

Закон України “Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”

138.

00223

Призначення грошової
компенсації вартості
самостійного санаторнокурортного лікування осіб
з інвалідністю

Закон України “Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні”

139.

00224

140.

00151

Призначення грошової
компенсації замість
санаторно-курортної
путівки громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Призначення державної
соціальної допомоги
особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю

141.

00103

Закон України “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”
Закон України “Про
державну соціальну
допомогу особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю”
Закон України “Про
психіатричну
допомогу”

142.

00099

Призначення грошової
допомоги особі, яка
проживає разом з особою
з інвалідністю І чи ІІ
групи внаслідок
психічного розладу, яка за
висновком лікарськоконсультативної комісії
закладу охорони здоров’я
потребує постійного
стороннього догляду, на
догляд за нею
Призначення державної
соціальної допомоги на
догляд

Закон України “Про
державну соціальну
допомогу особам, які
не мають права на
пенсію, та особам з

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

143.

00096

144.

00141

145.

00152

Призначення державної
соціальної допомоги
особам, які не мають
права на пенсію, та
особам з інвалідністю
Видача довідки для
отримання пільг особам з
інвалідністю, які не
мають права на пенсію чи
соціальну допомогу
Призначення надбавки на
догляд за особами з
інвалідністю з дитинства
та дітьми з інвалідністю

146.

00230

Установлення статусу,
видача посвідчень особам,
які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи (відповідно до
визначених категорій)

147.

01404

148.

00232

Компенсація вартості
продуктів харчування
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Призначення компенсацій
та допомоги учасникам
ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС,
громадянам, які брали
участь у ліквідації інших
ядерних аварій та
випробувань, у
військових навчаннях із
застосуванням ядерної
зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на
них регламентних робіт,

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
інвалідністю”
—“—

Закон України “Про
основи соціальної
захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні”
Закон України “Про
державну соціальну
допомогу особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю”
Закон України “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”
—“—

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

149.

00171

150.

01191

151.

00172

152.

00170

Найменування
адміністративної послуги
віднесеним до категорії 1,
або 2, або 3, потерпілим
від Чорнобильської
катастрофи, віднесеним
до категорії 1, або 2, або
3, потерпілим від
радіаційного
опромінення, віднесеним
до категорії 1 або 2
Призначення одноразової
компенсації батькам
померлого учасника
ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС,
смерть якого пов’язана з
Чорнобильською
катастрофою
Призначення одноразової
компенсації дружинам
(чоловікам), якщо та (той)
не одружилися вдруге,
померлих громадян,
смерть яких пов’язана з
Чорнобильською
катастрофою, участю в
ліквідації наслідків інших
ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях,
військових навчаннях із
застосуванням ядерної
зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на
них регламентних робіт
Призначення одноразової
компенсації сім’ям, які
втратили годувальника із
числа учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС,
смерть яких пов’язана з
Чорнобильською
катастрофою
Призначення компенсацій
та допомоги дітям, які

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

Закон України “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”
—“—

Закон України “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”
—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
потерпіли від
Чорнобильської
катастрофи, дітям з
інвалідністю, інвалідність
яких пов’язана з
Чорнобильською
катастрофою, та їх
батькам
Призначення одноразової
грошової/матеріальної
допомоги особам з
інвалідністю та дітям з
інвалідністю
Призначення державної
соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

153.

00112

154.

00133

155.

01268

156.

01170

157.

01172

Внесення змін до дозволу Закон України “Про
на застосування праці
зайнятість населення”
іноземців та осіб без
громадянства

158.

01173

Продовження дії дозволу
на застосування праці
іноземців та осіб без
громадянства

—“—

159.

01171

—“—

160.

01974

Скасування дозволу на
застосування праці
іноземців та осіб без
громадянства
Призначення пільги на
оплату житла,
комунальних послуг

Повідомна реєстрація
галузевих (міжгалузевих)
і територіальних угод,
колективних договорів
Видача дозволу на
застосування праці
іноземців та осіб без
громадянства

Закон України “Про
основи соціальної
захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні”
Закон України “Про
державну соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім’ям”
Закон України “Про
колективні договори і
угоди”
Закон України “Про
зайнятість населення”

Закони України “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали

Примітка

№
з/п

161.

162.

163.

164.

165.

Правові підстави для
ІдентифікаНайменування
надання
Примітка
тор
адміністративної послуги
адміністративної
послуги
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”, “Про
соціальний і
правовий захист
військовослужбовців
та членів їх сімей”,
“Про статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”,
“Про жертви
нацистських
переслідувань”
01601
Надання громадянам
Закон України “Про
статусу особи, яка
статус гірських
проживає і працює
населених пунктів в
(навчається) на території
Україні”
населеного пункту, якому
надано статус гірського
00243
Виплата одноразової
Закон України “Про
матеріальної допомоги
протидію торгівлі
особам, які постраждали
людьми”
від торгівлі людьми
00101
Призначення компенсації Закон України “Про
за догляд фізичній особі,
соціальні послуги”
яка надає соціальні
послуги з догляду без
здійснення
підприємницької
діяльності на
непрофесійній основі
00155
Надання субсидій для
Закон України “Про
відшкодування витрат на житлово-комунальні
оплату житловопослуги”
комунальних послуг,
придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого
пічного побутового
палива
02025
Продовження виплати
пункт 5 розділу II
тимчасової державної
“Прикінцеві та
соціальної допомоги
перехідні положення”
непрацюючій особі, яка
Закону України від
досягла загального
3 жовтня 2017 р.

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну
виплату

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
№ 2148-VIII “Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
підвищення пенсій”
Закони України “Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”,
“Про жертви
нацистських
переслідувань”, “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”, “Про
охорону дитинства”

166.

00157

Призначення пільги на
придбання палива, у тому
числі рідкого,
скрапленого балонного
газу для побутових
потреб

167.

01995

Призначення компенсації
за догляд фізичній особі,
яка надає соціальні
послуги з догляду без
здійснення
підприємницької
діяльності на професійній
основі

Закон України “Про
соціальні послуги”

168.

01997

Видача рішення про
направлення на
комплексну реабілітацію
(абілітацію) осіб з
інвалідністю, дітей з
інвалідністю, дітей віком
до трьох років (включно),
які належать до групи
ризику щодо отримання
інвалідності, до
реабілітаційної установи

Закон України “Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні”

169.

01996

Забезпечення
направлення до
реабілітаційної установи
для надання
реабілітаційних послуг

Закон України про
Державний бюджет
на відповідний рік,
Закон України “Про
реабілітацію осіб з

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
дітям з інвалідністю за
програмою “Реабілітація
дітей з інвалідністю”

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
інвалідністю в
Україні”

170.

01454

Реєстрація пасіки

Закон України “Про
бджільництво”

171.

00051

Державна реєстрація
створення громадського
об’єднання

Закон України “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

172.

00053

Державна реєстрація
включення відомостей
про громадське
об’єднання, зареєстроване
до 1 липня 2004 року,
відомості про яке не
містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та
громадських формувань

—“—

173.

00055

Державна реєстрація змін Закони України “Про
до відомостей про
громадські
громадське об’єднання,
об’єднання”, “Про
що містяться в Єдиному державну реєстрацію
державному реєстрі
юридичних осіб,
юридичних осіб, фізичних
фізичних осіб —
осіб — підприємців та
підприємців та
громадських формувань, у
громадських
тому числі змін до
формувань”
установчих документів

174.

00335

Державна реєстрація
зміни складу комісії з
припинення (комісії з
реорганізації,
ліквідаційної комісії)
громадського об’єднання

—“—

175.

00098

Державна реєстрація
припинення громадського
об’єднання в результаті

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

його ліквідації
176.

00102

Державна реєстрація
припинення громадського
об’єднання в результаті
його реорганізації

Закони України “Про
громадські
об’єднання”, “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

177.

00086

Державна реєстрація
рішення про виділ
громадського об’єднання

—“—

178.

00077

Державна реєстрація
рішення про припинення
громадського об’єднання

—“—

179.

00084

Державна реєстрація
рішення про відміну
рішення про припинення
громадського об’єднання

—“—

180.

00089

Державна реєстрація
створення відокремленого
підрозділу громадського
об’єднання

—“—

181.

00091

Державна реєстрація
внесення змін до
відомостей про
відокремлений підрозділ
громадського об’єднання

—“—

182.

00093

Державна реєстрація
припинення
відокремленого
підрозділу громадського
об’єднання

—“—

183.

00494

Державна реєстрація
створення творчої спілки,
територіального осередку
творчої спілки

—“—

184.

00566

Державна реєстрація
припинення творчої
спілки, територіального

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

осередку творчої спілки в
результаті ліквідації
185.

00579

Державна реєстрація
припинення творчої
спілки, територіального
осередку творчої спілки в
результаті реорганізації

Закони України “Про
громадські
об’єднання”, “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

186.

00581

Державна реєстрація
рішення про припинення
творчої спілки,
територіального осередку
творчої спілки

—“—

187.

00673

Державна реєстрація
рішення про відміну
рішення про припинення
творчої спілки,
територіального осередку
творчої спілки

—“—

188.

00555

Державна реєстрація
зміни складу комісії з
припинення (комісії з
реорганізації,
ліквідаційної комісії)
творчої спілки,
територіального осередку
творчої спілки

Закони України “Про
професійних творчих
працівників та творчі
спілки”, “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

189.

00583

Державна реєстрація
створення професійної
спілки, організації
професійних спілок,
об’єднання професійних
спілок

Закони України “Про
професійні спілки, їх
права та гарантії
діяльності”, “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

Примітка

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

190.

00570

Державна реєстрація змін
до відомостей про
професійну спілку,
організацію професійних
спілок, об’єднання
професійних спілок, що
містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та
громадських формувань, у
тому числі змін до
установчих документів

—“—

191.

00589

Державна реєстрація змін
до відомостей про творчу
спілку, територіальний
осередок творчої спілки,
що містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та
громадських формувань, у
тому числі змін до
установчих документів

—“—

192.

00582

Державна реєстрація
включення відомостей
про професійну спілку,
об’єднання професійних
спілок, організацію
професійних спілок,
зареєстровані до 1 липня
2004 року, відомості про
які не містяться в
Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських формувань

Закони України “Про
професійні спілки, їх
права та гарантії
діяльності”, “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

193.

00586

Державна реєстрація
рішення про припинення
професійної спілки,
організації професійних
спілок, об’єднання

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

професійних спілок
194.

00585

Державна реєстрація
зміни складу комісії з
припинення (комісії з
реорганізації,
ліквідаційної комісії)
професійної спілки,
організації професійних
спілок, об’єднання
професійних спілок

—“—

195.

00554

Державна реєстрація
включення відомостей
про творчу спілку,
територіальний осередок
творчої спілки,
зареєстровані до 1 липня
2004 року, відомості про
які не містяться в
Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських формувань

—“—

196.

00588

Державна реєстрація
припинення професійної
спілки, організації
професійних спілок,
об’єднання професійних
спілок у результаті
ліквідації

Закони України “Про
професійні спілки, їх
права та гарантії
діяльності”, “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

197.

00643

Державна реєстрація
припинення професійної
спілки, організації
професійних спілок,
об’єднання професійних
спілок у результаті
реорганізації

—“—

198.

00664

Державна реєстрація
рішення про відміну

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

рішення про припинення
професійної спілки,
організації професійних
спілок, об’єднання
професійних спілок
199.

00667

Державна реєстрація
створення структурного
утворення політичної
партії

—“—

200.

00675

Державна реєстрація
рішення про припинення
структурного утворення
політичної партії

—“—

201.

00674

Державна реєстрація
припинення структурного
утворення політичної
партії в результаті його
ліквідації

—“—

202.

00670

Державна реєстрація
припинення структурного
утворення політичної
партії в результаті його
реорганізації

—“—

203.

00671

Державна реєстрація
рішення про відміну
рішення про припинення
структурного утворення
політичної партії

—“—

204.

00669

Державна реєстрація
включення відомостей
про структурне утворення
політичної партії,
зареєстроване до 1 липня
2004 року, відомості про
яке не містяться в
Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських формувань

—“—

Примітка

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

205.

00672

Закони України “Про
політичні партії в
Україні”, “Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб —
підприємців та
громадських
формувань”

206.

00654

Державна реєстрація змін
до відомостей про
структурне утворення
політичної партії, що
містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців та
громадських формувань
Видача експлуатаційного
дозволу для провадження
діяльності: на потужностях
(об’єктах) з переробки
неїстівних продуктів
тваринного походження

207.

Видача експлуатаційного
дозволу оператором
ринку, що провадить
діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або
зберіганням харчових
продуктів тваринного
походження

Закон України "Про
основні принципи та
вимоги до
безпечності та якості
харчових продуктів"
статті 23, 24

208.

Видача експлуатаційного
дозволу потужність
оператора ринку
виробництва та обігу
кормів

—“—

Закон України "Про
ветеринарну
медицину" статті 5053

209.

01399

Державна реєстрація
потужностей оператора
ринку

Закон України "Про
основні принципи та
вимоги до
безпечності та якості
харчових продуктів"
ст. 25

210.

01400

Внесення змін до
відомостей Державного
реєстру потужностей
операторів ринку

—“—

211.

01401

Внесення відомостей про

—“—

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

212.

00162

213.

00892

214.

00743

215.

00508

216.

00935

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

припинення використання
потужності до
Державного реєстру
потужностей операторів
ринку використання
потужності
Реєстрація декларації
Кодекс Цивільного
відповідності
захисту України
матеріально-технічної
частина друга, стаття
бази суб'єктів
57
господарювання вимогам
законодавства у сфері
пожежної безпеки
Реєстрація нових колісних Закон України "Про
транспортних засобів усіх дорожній рух" Стаття
категорій вітчизняного
34
виробництва та країн
СНД або їх
перереєстрація з видачею
свідоцтва про реєстрацію
та номерних знаків у
зв’язку з встановленням
газобалонного
обладнання або у зв’язку
із зміною анкетних даних
власника
Видача нового
Закон України "Про
посвідчення водія на
дорожній рух" Стаття
право керування
15
транспортними засобами
замість втраченого або
викраденого
Видача міжнародного
—“—
посвідчення водія
Довідка про притягнення
Закон України "Про
до кримінальної
доступ до публічної
відповідальності,
інформації" ст. 10
відсутність (наявність)
судимості або обмежень,
передбачених
кримінальнопроцесуальним

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

217.

01208

218

01209

219.

01218

220.

01219

221.

00146

222.

01188

Найменування
адміністративної послуги
законодавством України
Подання повідомлення
про початок будівельних
робіт щодо об’єктів, що
за класом наслідків
(відповідальності)
належать до об'єктів з
незначними наслідками
(СС1)
Подання повідомлення
про зміну даних у
повідомленні про початок
будівельних робіт щодо
об’єктів, що за класом
наслідків
(відповідальності)
належать до об'єктів з
незначними наслідками
(СС1)
Подання повідомлення
про початок виконання
будівельних робіт щодо
об’єктів, будівництво
яких здійснюється на
підставі будівельного
паспорту
Подання повідомлення
про зміну даних у
повідомленні про початок
будівельних робіт щодо
об’єктів, будівництво
яких здійснюється на
підставі будівельного
паспорту
Внесення змін до
повідомлення про початок
виконання будівельних
робіт
Скасування повідомлення
про початок виконання
будівельних робіт за

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"
Закон України "Про
регулювання
містобудівної

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
заявою замовника

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
діяльності"

223.

00134

Подання повідомлення
про початок виконання
підготовчих робіт

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

224.

01263

Реєстрація декларації про
готовність до експлуатації
самочинно збудованого
об’єкта, на яке визнано
право власності за
рішенням суду

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

225.

00138

Реєстрація декларації про
готовність об'єкта до
експлуатації, будівництво
якого здійснено на
підставі будівельного
паспорта

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

226.

01376

Реєстрація декларації про
готовність об'єкта до
експлуатації, щодо
об’єктів, що за класом
наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
незначними наслідками
(СС1)

—“—

227.

01189

Внесення змін до
декларації про початок
виконання підготовчих
робіт

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

228.

01902

Внесення змін до
декларації про початок
виконання будівельних
робіт

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності" ст. 1

229.

00137

Видача дозволу на
виконання будівельних
робіт

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності" стаття 37

230.

00148

Реєстрація зміни даних у
дозволі на виконання
будівельних робіт

Закон України "Про
регулювання
містобудівної

Примітка

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
діяльності" ст 36

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

231.

01187

Анулювання дозволу на
виконання будівельних
робіт за заявою замовника

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності" стаття 37

232

01864

Видача довідки про
реєстрацію пасіки із
зазначенням кількості
наявних бджолосімей

Закон України “Про
бджільництво”

233

00156

Видача будівельного
паспорта забудови
земельної ділянки

ЗУ «Про регулювання
містобудівної
діяльності»

234

00158

Надання містобудівних
умов та обмежень
забудови земельної
ділянки

ЗУ «Про регулювання
містобудівної
діяльності»

235

01186

Внесення змін до
містобудівних умов та
обмежень забудови
земельної ділянки

ЗУ «Про регулювання
містобудівної
діяльності»

236

01193

Внесення змін до
будівельного паспорта
забудови земельної
ділянки

ЗУ «Про регулювання
містобудівної
діяльності»

Погодження дозволу на
реконструкцію квартири

ЗУ «Про регулювання
містобудівної
діяльності»

237

238

Погодження дозволу на ЗУ «Про регулювання
будівництво
містобудівної
(реконструкцію)
діяльності»
житлового будинку,
господарських будівель та
споруд на власній
земельній ділянці

239

Внесення змін до рішень
Баранівської міської ради
з земельних питань

ЗУ «Про місцеве
самоврядування в
Україні»

Видача рішення про
продаж земельних
ділянок державної та

ЗУ «Про місцеве
самоврядування в
Україні»

240

00174

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

комунальної власності
241

00173

Видача рішення про
передачу у власність,
надання у постійне
користування та оренду
земельних ділянок, що
перебувають у
комунальній власності

Земельний кодекс
України

242

00212

Встановлення
обмеженого платного або
безоплатного
користування чужою
земельною ділянкою
(сервітуту)

Земельний кодекс
України

243

00204

Внесення змін до
договору оренди землі

Земельний кодекс
України

244

00189

Поновлення
(продовження) договору
оренди землі

Закон України "Про
оренду землі"

245

02146

Надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки із зміною її
цільового призначення

Закон України "Про
землеустрій"

246

00214

Затвердження технічної
документації із
землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж
земельної ділянки в
натурі (на місцевості)

Земельний кодекс
України

247

Надання дозволу на
виготовлення експертної
грошової оцінки
земельної ділянки
комунальної власності

Земельний кодекс
України

248

Затвердження експертної
грошової оцінки
земельної ділянки
комунальної власності

Земельний кодекс
України

Примітка

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

249

02304

Надання витягу з
містобудівної
документації

ЗУ «Про
землеустрій», «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»,
постанова КМУ від
01.09.2021 №926

Встановлення
(погодження) режиму
роботи підприємств,
установ та організацій
сфери обслуговування

ЗУ «Про
землеустрій», «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»,

00188

Встановлення зручного
для населення режиму
роботи підприємств
комунального
господарства, торгівлі та
громадського харчування,
побутового
обслуговування, що
належать до комунальної
власності відповідних
територіальних громад

Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"

00202

Надання дозволу на
розроблення технічної
документації із
землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж
земельної ділянки в
натурі (на місцевості)

Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"

Надання дозволу на
розроблення технічної
документації із
землеустрою щодо
встановлення меж
частини земельної
ділянки, на яку
поширюється право
суборенди, сервітуту

Закон України "Про
землеустрій" ст. 55-1

Взяття громадян на
соціальний квартирний

Закон України "Про
житловий фонд

250

251

252

253

254

02032

00256

Земельний кодекс
України

Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги
облік

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
соціального
призначення"

255

00183

Видача дозволу на
розміщення зовнішньої
реклами у межах
населеного пункту

Закон України "Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності"

256

00187

Анулювання дозволу на
розміщення зовнішньої
реклами

Закон України "Про
рекламу"

257

00186

Продовження строку дії
дозволу на розміщення
зовнішньої реклами

Закон України "Про
рекламу"

258

00184

Переоформлення дозволу
на розміщення зовнішньої
реклами

Закон України "Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності" ст. 4

259

00178

Надання згоди
розпорядників земельних
ділянок комунальної
власності на поділ та
об’єднання таких ділянок

Закон України "Про
землеустрій"

Надання дозволу на
розроблення (внесення
змін) детального плану
території

ЗУ «Про
землеустрій», «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»

260

261

00240

Видача ордера на
службове жиле
приміщення

Постанова КМУ від
04.02.1988 №37 "Про
службові жилі
приміщення"

262

01278

Виключення житлового
приміщення з числа
службових

Постанова КМУ від
04.02.1988 №37 "Про
службові жилі
приміщення" п. 6

263

02122

Надання згоди на
здійснення поточного
та/або капітального
ремонту орендованого
майна за рахунок
орендаря

Закон України "Про
оренду державного та
комунального майна"
ст. 21

Примітка

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

№
з/п

Ідентифікатор

Найменування
адміністративної послуги

264

02117

Надання згоди на
здійснення поточного
та/або капітального
ремонту орендованого
майна, яка дає право на
зарахування витрат
орендаря в рахунок
орендної плати

265

01378

266

02108

Включення об’єкта
оренди до Переліку
першого типу

Закон України "Про
оренду державного та
комунального майна"
ст. 5

267

01246

Видача довідки про
перебування на
квартирному обліку

Кодекс "Житловий
кодекс Української
РСР" стаття 1

268

Надання згоди на
передачу в суборенду
орендованих об’єктів
комунальної власності

Закон України "Про
оренду землі"

269

Надання дозволу на
приватизацію
комунального майна
шляхом викупу

Закон України "Про
приватизацію
державного і
комунального майна"

270

Надання дозволу на
розміщення тимчасових
споруд для впровадження
підприємницької
діяльності

Закон України «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»

Видача направлення на
забезпечення технічними
та
іншими
засобами
реабілітації
осіб
з
інвалідністю,
дітей
з
інвалідністю та інших
категорій осіб

Закон України «Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю
в
Україні»

00119
271

Закон України "Про
оренду державного та
комунального майна"
ст. 21

Надання згоди на
Закон України "Про
здійснення невід’ємних оренду державного та
поліпшень державного чи комунального майна"
комунального майна
ст. 21

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

272

00225

Закон України «Про
Призначення
грошової реабілітацію осіб з
компенсації особам з інвалідністю
в
інвалідністю на бензин, Україні»
ремонт
і
технічне
обслуговування
автомобілів
та
на
транспортне
обслуговування

273

00226

Взяття на облік для
забезпечення санаторнокурортним
лікуванням
(путівками)
осіб
з
інвалідністю

274

00229

275. 00227

276. 00239

Найменування
адміністративної послуги

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

Взяття на облік для
забезпечення санаторнокурортним
лікуванням
(путівками) громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

Забезпечення санаторнокурортними
путівками
постраждалих учасників
Революції
Гідності,
ветеранів війни з числа
учасників
антитерористичної
операції/операції
Об’єднаних сил, членів
сімей
загиблих
(померлих) таких осіб
Встановлення
учасника війни

Закон України «Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю
в
Україні»
Закон України “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”

Закон України “Про
статус
ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”

Закон України “Про
статусу статус
ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

277. 00168

278. 00751

279. 1598

280. 01588

281. 00241

Найменування
адміністративної послуги
Видача направлення до
реабілітаційних установ
особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю,
дітям віком до трьох
років, які належать до
групи
ризику
щодо
отримання інвалідності

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги
Закон України
“Про
реабілітацію
осіб
з
інвалідністю в
Україні”

Закон України “Про
Установлення
статусу, основні
засади
видача
посвідчень соціального захисту
ветеранам праці
ветеранів праці та
інших
громадян
похилого
віку
в
Україні”
Позбавлення
статусу Закон України “Про
постраждалого учасника статус
ветеранів
Революції Гідності за війни, гарантії їх
заявою особи
соціального захисту”
Надання
статусу
постраждалого учасника
Революції Гідності
Надання статусу особи з
інвалідністю
внаслідок
війни

Закон України “Про
статус
ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”
Закон України “Про
статус
ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”

282. 01197

Закон України “Про
Установлення
статусу, жертви нацистських
видача
посвідчень переслідувань”
жертвам
нацистських
переслідувань

283. 00237

Встановлення
статусу
члена
сім’ї
загиблої
(померлої) особи, яка
добровільно
забезпечувала проведення

Закон України “Про
статус
ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту”

Примітка

№
з/п

Ідентифікатор

284. 01586

285. 01687

Секретар ради

Найменування
адміністративної послуги
антитерористичної
операції,
здійснення
заходів із забезпечення
національної безпеки і
оборони,
відсічі
і
стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та
Луганській областях (у
тому числі провадила
волонтерську діяльність
та загинула (пропала
безвісти),
померла
внаслідок
поранення,
контузії, каліцтва або
захворювання
Видача направлення для
отримання
послуг
з
соціальної та професійної
адаптації
Видача направлення на
отримання
послуг
із
психологічної реабілітації
постраждалим учасникам
Революції
Гідності,
ветеранам війни з числа
учасників
антитерористичної
операції/операції
Об’єднаних сил, членам їх
сімей та членам сімей
загиблих
(померлих)
таких осіб

Правові підстави для
надання
адміністративної
послуги

“Про соціальний і
правовий
захист
військовослужбовців
та членів їх сімей”
“Про соціальний і
правовий
захист
військовослужбовців
та членів їх сімей”

Володимир ЗАРЕМБА

Додаток 2

Примітка

до рішення 25 сесії 8 скликання
міської ради
від 23.12.2021 № 1406
Перелік
адміністративних послуг, які надаються віддаленими робочими місцями
центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Баранівської
міської ради

Код
послуг
и

Найменування адміністративної
послуги

Законодавчі акти
України, якими
передбачено надання
адміністративної
послуги

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

1.

2.

00039

Видача довідки про зняття з реєстрації
місця проживання

Закон України «Про
свободу
пересування та
вільний вибір місця
проживання в
Україні»

00038

Видача довідки про реєстрацію місця
проживання або місця перебування
особи

—“—

НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
3.
4.
5.
6.

01239

Посвідчення
заповіту
(крім
секретного)
01248 Засвідчення вірності копій (фотокопій)
документів і виписок з них
01249 Засвідчення справжності підпису на
документах
01250 Посвідчення
довіреностей,
прирівнюваних
до
нотаріально
посвідчених, крім довіреностей на
право
розпорядження
нерухомим
майном, довіреності на управління і
розпорядження
корпоративними
правами
та
довіреностей
на
користування
та
розпорядження
транспортними засобами

ЗУ «Про нотаріат»
—“—
—“—
—“—

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗАНЧЕННЯ
(житло, містобудування, земля,
благоустрій тощо)
7.

00199

Надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення

Закон України “Про
Державний
земельний кадастр”

земельної ділянки у користування
Видача рішення про передачу у
власність, надання у постійне
користування та оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній
або комунальній власності

8.

01161

9.

00175

10.

00176

11.

00182

12.

00192

Припинення права оренди земельної
ділянки або її частини у разі
добровільної відмови орендаря

13.

00153

Прийняття рішення про присвоєння
адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України “Про
регулювання
містобудівної
діяльності

14.

01240

Прийняття рішення про зміну адреси
об’єкта нерухомого майна

Закон України “Про
регулювання
містобудівної
діяльності”

Видача рішення про припинення права
власності на земельну ділянку, права
постійного користування земельною
ділянкою у разі добровільної відмови
землевласника, землекористувача
Видача дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у межах безоплатної
приватизації
Затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Земельний кодекс
України, Закон
України “Про
Перелік документів
дозвільного
характеру у сфері
господарської
діяльності”
Земельний кодекс
України

Земельний кодекс
України
Земельний кодекс
України
Земельний кодекс
України

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ
15.

00026

Вклеювання до паспорта громадянина
України (зразка 1994 року) фотокартки
при досягненні 25- і 45-річного віку

Постанова
Верховної Ради
України від
26 червня 1992 р.
№ 2503-XII “Про
затвердження
положень про
паспорт
громадянина
України та про
паспорт
громадянина
України для виїзду
за кордон”

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО
СТАНУ*

00031

Державна реєстрація шлюбу

Закон України “Про
державну
реєстрацію актів
цивільного стану”

17.

00032

Державна реєстрація розірвання
шлюбу

—“—

18.

00868

Державна реєстрація зміни імені

—“—

19.

00033

Державна реєстрація смерті

—“—

16.

ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
(призначення державних допомог,
житлових субсидій тощо)

01286

Надання статусу учасника бойових дій

Закон України “Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального
захисту”

01198

Видача бланка-вкладки до посвідчення
учасника бойових дій, особи з
інвалідністю внаслідок війни

—“—

01285

Позбавлення статусу учасника бойових
дій за заявою учасника

—“—

01620

Призначення одноразової грошової
Закон України “Про
допомоги у разі загибелі (смерті),
соціальний і
інвалідності або часткової втрати
правовий захист
працездатності без встановлення
військовослужбовці
інвалідності військовослужбовців,
в та членів їх сімей”
військовозобов’язаних та резервістів,
які призвані на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори чи для
проходження служби у військовому
резерві

01877

Призначення одноразової грошової
Закон України “Про
допомоги у разі інвалідності волонтера
волонтерську
внаслідок поранення (контузії, травми
діяльність”
або каліцтва), отриманого під час
надання волонтерської допомоги в
районі проведення антитерористичної
операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях,
бойових дій та збройного конфлікту

20.

21.

22.

23.

24.

01257

Взяття на облік внутрішньо
переміщених осіб, які потребують
надання житлового приміщення з
фондів житла для тимчасового
проживання

Житловий кодекс
Української РСР

00169

Видача довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб”

01622

Призначення грошової компенсації за
належні для отримання жилі
приміщення

Житловий кодекс
Української РСР

00104

Призначення щомісячної адресної
грошової допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, у тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб”

01433

Рішення про продовження строку
надання житлового приміщення з
фондів житла для тимчасового
проживання внутрішньо переміщених
осіб

Житловий кодекс
Української РСР

01262

Надання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

Закони України
“Про охорону
дитинства”, “Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб”

00121

Установлення статусу, видача
посвідчень батькам багатодітної сім’ї
та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про
охорону дитинства”

01200

Вклейка фотокартки в посвідчення
дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з
досягненням 14-річного віку

—“—

01194

Видача дубліката посвідчення батьків
багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї

—“—

01196

Продовження строку дії посвідчень
батьків багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї

Закон України “Про
охорону дитинства”

00135

Призначення одноразової винагороди
жінкам, яким присвоєно почесне
звання України “Мати-героїня”

Закон України “Про
державні нагороди
України”

00144

Призначення державної допомоги при

Закон України “Про

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

народженні дитини

державну допомогу
сім’ям з дітьми”

00143

Призначення державної допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами
жінкам, які не застраховані в системі
загальнообов’язкового державного
соціального страхування

—“—

00149

Призначення державної допомоги на
дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування

—“—

39.

00150

Призначення державної допомоги на
дітей одиноким матерям

—“—

40.

00147

Призначення державної допомоги при
усиновленні дитини

—“—

00959

Призначення державної допомоги
одному з батьків, усиновлювачам,
опікунам, піклувальникам, одному з
прийомних батьків, батькамвихователям, які доглядають за хворою
дитиною, якій не встановлено
інвалідність
Призначення державної допомоги на
дітей, які виховуються у багатодітних
сім’ях
Призначення одноразової натуральної
допомоги “пакунок малюка”

—“—

37.

38.

41.

42.

00960
01775

43.

01227

Видача грошової компенсації вартості
одноразової натуральної допомоги
“пакунок малюка”

00154

Призначення тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину
або місце їх проживання чи

44.

45.

Закон України “Про
охорону дитинства”
Закон України “Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми”
Закон України від
30 вересня 2020 р.
№ 930-IX “Про
внесення змін до
Закону України
“Про державну
допомогу сім’ям з
дітьми” щодо
надання при
народженні дитини
одноразової
натуральної
допомоги “пакунок
малюка”
Сімейний кодекс
України

00122
46.

01405
47.

Цивільний кодекс
України

Сімейний кодекс
України

01386

Призначення і виплата державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг
у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом
“гроші ходять за дитиною”

01265

Прийняття рішення (згоди) про
Закон України “Про
проведення психіатричного огляду або
психіатричну
надання психіатричної допомоги особі
допомогу”
віком до 14 років у разі незгоди одного
з батьків або за відсутності батьків
Видача направлення на проходження Закон України “Про
обласної, центральної міської у
реабілітацію осіб з
мм. Києві та Севастополі медикоінвалідністю в
соціальної експертної комісії для
Україні”
взяття на облік для забезпечення осіб з
інвалідністю та законних
представників дітей з інвалідністю
автомобілем

48.

49.

00117

50.

Закон України “Про
забезпечення
організаційноправових умов
соціального захисту
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування”

00242

Видача посвідчення особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю

Закон України “Про
державну соціальну
допомогу особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю”

01255

Призначення грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки
особам з інвалідністю внаслідок війни
та прирівняним до них особам

Закон України “Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального
захисту”

00221

Призначення грошової компенсації
особам з інвалідністю замість
санаторно-курортної путівки

Закон України “Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в

51.

52.

53.

перебування невідоме
Видача особі подання про можливість
призначення її опікуном або
піклувальником повнолітньої
недієздатної особи або особи, цивільна
дієздатність якої обмежена
Оплата послуг патронатного
вихователя та виплата соціальної
допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя

Україні”
00222

Призначення грошової компенсації
вартості проїзду до санаторнокурортного закладу (відділення
спинального профілю) і назад особам,
які супроводжують осіб з інвалідністю
I та II групи з наслідками травм і
захворюваннями хребта та спинного
мозку

—“—

00220

Призначення грошової компенсації
вартості проїзду до санаторнокурортного закладу і назад особам з
інвалідністю внаслідок війни та
прирівняним до них особам

Закон України “Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального
захисту”

00223

Призначення грошової компенсації
вартості самостійного санаторнокурортного лікування осіб з
інвалідністю

Закон України “Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні”

00224

Призначення грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки
громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

54.

55.

56.

57.

00151
58.

00103

59.

00099
60.

Закон України “Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”
Призначення державної соціальної
Закон України “Про
допомоги особам з інвалідністю з
державну соціальну
дитинства та дітям з інвалідністю
допомогу особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю”
Призначення грошової допомоги особі, Закон України “Про
яка проживає разом з особою з
психіатричну
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
допомогу”
психічного розладу, яка за висновком
лікарсько-консультативної комісії
закладу охорони здоров’я потребує
постійного стороннього догляду, на
догляд за нею
Призначення державної соціальної
Закон України “Про
допомоги на догляд
державну соціальну
допомогу особам,
які не мають права
на пенсію, та
особам з
інвалідністю”

61.

00096
00141

62.

00152
63.

00230
64.

01404
65.

00232

66.

00171
67.

Призначення державної соціальної
—“—
допомоги особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю
Видача довідки для отримання пільг
Закон України “Про
особам з інвалідністю, які не мають
основи соціальної
права на пенсію чи соціальну допомогу захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні”
Призначення надбавки на догляд за
Закон України “Про
особами з інвалідністю з дитинства та державну соціальну
дітьми з інвалідністю
допомогу особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю”
Установлення статусу, видача
Закон України “Про
посвідчень особам, які постраждали
статус і соціальний
внаслідок Чорнобильської катастрофи захист громадян, які
(відповідно до визначених категорій)
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”
Компенсація вартості продуктів
—“—
харчування громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Призначення компенсацій та допомоги
—“—
учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, громадянам, які
брали участь у ліквідації інших
ядерних аварій та випробувань, у
військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на них
регламентних робіт, віднесеним до
категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від
Чорнобильської катастрофи,
віднесеним до категорії 1, або 2, або 3,
потерпілим від радіаційного
опромінення, віднесеним до категорії 1
або 2
Призначення одноразової компенсації Закон України “Про
батькам померлого учасника ліквідації статус і соціальний
наслідків аварії на Чорнобильській
захист громадян, які
АЕС, смерть якого пов’язана з
постраждали
Чорнобильською катастрофою
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”

01191

68.

00172
69.

00170
70.

00112
71.

00133
72.

01974

73.

Призначення одноразової компенсації
—“—
дружинам (чоловікам), якщо та (той)
не одружилися вдруге, померлих
громадян, смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою, участю
в ліквідації наслідків інших ядерних
аварій, у ядерних випробуваннях,
військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних
зарядів та здійсненні на них
регламентних робіт
Призначення одноразової компенсації Закон України “Про
сім’ям, які втратили годувальника із
статус і соціальний
числа учасників ліквідації наслідків
захист громадян, які
аварії на Чорнобильській АЕС, смерть
постраждали
яких пов’язана з Чорнобильською
внаслідок
катастрофою
Чорнобильської
катастрофи”
Призначення компенсацій та допомоги
—“—
дітям, які потерпіли від
Чорнобильської катастрофи, дітям з
інвалідністю, інвалідність яких
пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, та їх батькам
Призначення одноразової
Закон України “Про
грошової/матеріальної допомоги
основи соціальної
особам з інвалідністю та дітям з
захищеності осіб з
інвалідністю
інвалідністю в
Україні”
Призначення державної соціальної
Закон України “Про
допомоги малозабезпеченим сім’ям
державну соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім’ям”
Призначення пільги на оплату житла,
Закони України
комунальних послуг
“Про статус і
соціальний захист
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”, “Про
соціальний і
правовий захист
військовослужбовці
в та членів їх
сімей”, “Про статус
ветеранів війни,

74.

00243
00101

75.

00155
76.

02025

Виплата одноразової матеріальної
допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми
Призначення компенсації за догляд
фізичній особі, яка надає соціальні
послуги з догляду без здійснення
підприємницької діяльності на
непрофесійній основі
Надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива
Продовження виплати тимчасової
державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату

Закон України “Про
житлово-комунальні
послуги”

00157

Призначення пільги на придбання
палива, у тому числі рідкого,
скрапленого балонного газу для
побутових потреб

пункт 5 розділу II
“Прикінцеві та
перехідні
положення” Закону
України від
3 жовтня 2017 р.
№ 2148-VIII “Про
внесення змін до
деяких
законодавчих актів
України щодо
підвищення пенсій”
Закони України
“Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального
захисту”, “Про
жертви нацистських
переслідувань”,
“Про статус і
соціальний захист
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи”, “Про
охорону дитинства”

01995

Призначення компенсації за догляд

Закон України “Про

77.

78

79.

гарантії їх
соціального
захисту”, “Про
жертви нацистських
переслідувань”
Закон України “Про
протидію торгівлі
людьми”
Закон України “Про
соціальні послуги”

01996
80.

Секретар ради

фізичній особі, яка надає соціальні
послуги з догляду без здійснення
підприємницької діяльності на
професійній основі

соціальні послуги”

Забезпечення направлення до
реабілітаційної установи для надання
реабілітаційних послуг дітям з
інвалідністю за програмою
“Реабілітація дітей з інвалідністю”

Закон України про
Державний бюджет
на відповідний рік,
Закон України “Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в
Україні”

Володимир ЗАРЕМБА

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
24 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1407

Про затвердження Програми
фінансової підтримки комунального
підприємства «Полісся» Баранівської
міської ради та здійснення внесків
до його статутного капіталу на 2022 рік
З метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Полісся»
Баранівської міської ради, згідно його функціонального призначення, відповідно до ст. 91
Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства
«Полісся» Баранівської місьої ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на
2022 рік (Додається).
2. Координацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови
Д.Нечипорука, контроль за виконанням на постійну комісію з питань бюджету та
комунальної власності,економічного розвитку,транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.).
Міський голова

Мігей О.Ю.

Додаток
до рішення міської ради
від23.12.2021 №1407
ПРОГРАМА
фінансової підтримки комунального підприємства «Полісся»
Баранівської міської ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на
2022 рік»
ПАСПОРТ
Баранівська міська рада

1. Ініціатор розроблення
Програми
2. Розробник програми
Баранівська міська рада
3. Відповідальний виконавець Баранівська міська рада
КП «Полісся»
4. Учасники Програми
5. Терміни реалізації програми 2022рік
6. Кошти задіяні на виконання Міський бюджет
Програми
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми,
всього:

В межах фінансових можливостях

у тому числі коштів
міського бюджету:
1. Загальні положення
Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Полісся»
Баранівської міської ради на 2022 рік (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко
потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх
фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному
використанню майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської ради,
оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і
своєчасного внесення платежів до бюджету.
Комунальне підприємство «Полісся» є важливим підприємством для Баранівської
міської ради, яке створене нею з метою обслуговування адміністративних приміщень
міської ради, їх опалення та утримання в належному стані, раціонального використання

орендованих площ. Виготовлення друкованої продукції для нормального функціонування
старостатів та структурних підрозділів міської ради, а також послуг по порізці та
брошуруванню паперу та друкованої продукції населенню та підприємствам району.
На даний час фінансовий стан комунального підприємства є критичним через
податкове навантаження, карантинні обмеження, затримку розрахунку за надані послуги
і т. д. Такий стан справ призведе до порушень трудового законодавства, в частині
своєчасної виплати заробітної плати, унеможливлює проведення ремонтів приміщень,
придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу КП в цілому.
Вищенаведені чинники призвели до зменшення у Підприємства власних обігових
коштів.
2. Мета та завдання Програми
Метою Програми є забезпечення стабільної роботи коммунального підприємства
відповідно до його функціонального призначення.
Кошти спрямовуються:
- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;
- на покращення якості послуг;
- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної
роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;
- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.
3. Способи фінансової підтримки комунального підприємства
3.1. Фінансова підтримка коммунальному підприємству здійснюється шляхом:
- внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в
необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвиткуміського бюджету;
- надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду
селищного бюджету.
3.2. Порядок здійснення внесків з міського бюджету до статутного капіталу
комунального підприємства «Полісся» Баранівської міської ради, їх надання та
використання, здійснюється відповідно до встановленого Порядку (додаток
до
Програми).
4. Організація реалізації Програми
та здійснення контролю за її виконанням
4.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Баранівської міської
ради.
4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний
виконавець та постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку

5. Фінансова забезпеченість Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень
на її виконання, передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік.
Головним розпорядником коштів на виконання Програми є виконавчий комітет
Баранівської міської ради.
6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до його призначення;
- уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати
заробітної плати;

Додаток
до Програми
Порядок
здійснення внесків з міського бюджету до статутного капіталу комунального
підприємства «Полісся» Баранівської міської ради,
їх надання та використання
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення внесків з селищного бюджету до
статутного капіталу комунального підприємства «Полісся» Баранівської міської ради, їх
надання та використання, у вигляді фінансової підтримки у рамках Програми
«Фінансової підтримки коммунального підприємства «Полісся» Баранівської міської
ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022 рік».
2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей
71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству для забезпечення
належної реалізації його статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни,
вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг з
теплопостачання та обслуговування адмінбудинків в сприянні поліпшенню фінансовогосподарської діяльності підприємства, відповідно до затвердженої міською радою
програми.
4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється засновником за
рахунок коштів міського бюджету в обсягах, передбачених рішенням міської ради про
міський бюджет на відповідний рік та за цією Програмою, в межах надходжень до
бюджету.
Фінансова підтримка з міського бюджету, що надається як внесок до статутного
капіталу комунального підприємства, здійснюється шляхом зарахування коштів на
розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку.
На цьому рахунку здійснюються виключно господарські операції за коштами,
отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у вигляді
внесків до статутного капіталу комунального підприємства.
5. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки,
оформлює клопотання на головного розпорядника коштів міського бюджету з
обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.
6. Фінансова підтримка може виділятися на покриття витрат комунальних
підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає
меті і завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунального підприємства, що
зазначені у статуті, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами
підприємства.

7. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати
комунальних підприємств:
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і
фізкультурної роботи;
- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до
бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;
- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком
діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і
завданням Програми.
8. Критеріями визначення отримувача для надання фінансової підтримки є
наявність:
- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому
числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової
підтримки;
- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;
9. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує
керівник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної фінансової
підтримки керівник підприємства щокварталу звітує на пленарних засіданнях ради або за
потребою головного розпорядника. Щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним,
підприємство надає головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти з
пояснювальною запискою до нього.
11. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є
нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
12. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну
відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування
фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження
оброблених документів, регістрів і звітності.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Директор КП «Полісся»
Баранівської міської ради

І. Строєв

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1408

Про передачу в оренду земельних ділянок
комунальної власності Баранівської
територіальної громади для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва під польовими (проектними)
дорогами ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»
Розглянувши клопотання ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП», заслухавши інформацію
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності Шевчук О.Г., враховуючи п.3 рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 24.12.2020 р. №110, договір про виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель від 18.03.2021р., керуючись ст.12, 37-1, 125,
126, розділом Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.12, 25 Закону
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕСТ ГРУП» у
довгострокову оренду терміном на 7 (сім) років земельні ділянки сільськогосподарського
призначення комунальної власності Баранівської територіальної громади для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва:
площею 5,9195 га, кадастровий номер 1820685300:03:000:0460;
площею 0,4360 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0585;
площею 1,0108 га, кадастровий номер 1820685300:03:000:0459;
площею 3,1221 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0582;
площею 2,3790 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0584;
площею 2,2761 га, кадастровий номер 1820685300:05:000:0583;
площею 5,4670 га, кадастровий номер 1820684800:07:000:0654.
2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельних ділянок: за перший рік
оренди - 3% від нормативної грошової оцінки землі, за наступні 6 років оренди - 8% від
нормативної грошової оцінки землі щорічно.
3. Представнику ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП»:
3.1. Замовити виготовлення договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до
чинного законодавства.

3.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1409

Про передачу в оренду земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва під польовими (проектними)
дорогами ПП «ГАЛЕКС-АГРО»
Розглянувши клопотання ПП «ГАЛЕКС-АГРО», заслухавши інформацію
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності Шевчук О.Г., враховуючи п.3 рішення 3 сесії 8 скликання Баранівської міської
ради від 24.12.2020 р. №110, договір про виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель від 18.03.2021р., керуючись ст.12, 37-1, 125,
126, розділом Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, ст.12, 25 Закону
України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати приватному підприємству «ГАЛЕКС-АГРО» у довгострокову оренду
терміном на 7 (сім) років земельну ділянку сільськогосподарського призначення
комунальної власності Баранівської територіальної громади для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 0,9228 га, кадастровий номер
1820684800:07:000:0647.
2. Встановити розмір орендної плати за оренду земельної ділянки: за перший рік
оренди - 3% від нормативної грошової оцінки землі, за наступні 6 років оренди - 8% від
нормативної грошової оцінки землі щорічно.
3. Представнику ПП «ГАЛЕКС-АГРО»:
3.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати його відповідно до
чинного законодавства.
3.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного
кодексу України.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесії 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1410

Про надання дозволу на
проведення експертної
грошової оцінки земельної
ділянки Лавренчук О.М.
Розглянувши
заяву
Лавренюк
О.М.,
договір
оренди
землі
від
ХХХХХХХХ, керуючись ст.12,127,128 Земельного кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, яка передана в оренду
Лавренчук Олені Миколаївні в ХХХХХХХ, загальною площею 0,0644 га для будівництва
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Кадастровий номер земельної ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Зобов’язати Лавренчук О.М. укласти з Баранівською міською радою договір про
оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в місячний термін з
дати прийняття цього рішення.
3. Міському голові Мігею О.Ю. від імені Баранівської міської ради укласти:
- договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
4. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин і комунальної
власності Баранівської міської ради укласти договір на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки з суб’єктом оціночної діяльності, який має ліцензію на
виконання землеоціночних робіт та провести розрахунок за виготовлення технічного
звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Фінансування робіт з проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки провести за рахунок коштів авансового
внеску, сплаченого Лавренчук О.М.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

23 грудня 2021 року

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
№ 1411

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади зі
зміною цільового призначення з земель
запасу на землі під громадськими сіножатями
та громадськими пасовищами
Розглянувши заяву мешканців с.Рогачів про необхідність виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Баранівської
територіальної
громади
(Рогачівський
старостинський
округ),
керуючись
ст.12,20,34,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади загальною площею 10,5624 га (кадастровий номер:
1820684800:07:000:0545) зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) за межами
с.Рогачів на території Баранівської територіальної громади Новоград-Волинського
району Житомирської області.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру та подати проект землеустрою
на розгляд сесії міської ради для прийняття рішення про його затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесії 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1412

Про припинення права
користування земельною
ділянкою
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,141 Земельного Кодексу України,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Миську Ігореві
Васильовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, загальною площею 0,4100 га для
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці, НовоградВолинського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4100
га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади.
2. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Тимчуку Василю
Павловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,8600 га для
ведення особистого селянського господарства за межами с.Суємці, НовоградВолинського району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,8600
га до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади.
3. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Ваюті Світлані
Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,2730 га для ведення
особистого селянського господарства в межах с.Суємці, Новоград-Волинського району,
Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,2730 га до земель запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської територіальної
громади.
4. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Бондару Володимирові
Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, загальною площею 0,4000 га для
ведення особистого селянського господарства в межах с.Суємці, Новоград-Волинського
району, Житомирської області. Передати земельну ділянку площею 0,4000 га до земель
запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади.
5. Припинити право користування земельними ділянками гр.Дуди Надії
Опанасівни загальною площею 0,7500 га для ведення особистого селянського
господарства в межах с.Іванівка, Новоград-Волинського району, Житомирської області, в
зв’язку зі смертю. Передати земельні ділянки площею 0,7500 га до земель запасу

сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської територіальної
громади.
6. Припинити право користування земельною ділянкою гр.Остапчука Миколи
Олексійовича загальною площею 0,0900 га для ведення особистого селянського
господарства в межах м.Баранівка (район училища), Новоград-Волинського району,
Житомирської області, в зв’язку зі смертю. Передати земельну ділянку площею 0,0900 га
до земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності
Баранівської територіальної громади.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесії 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1413

Про встановлення місця
розташування земельної
ділянки
Розглянувши заяву гр.Назарчука В.В. про встановлення місця розташування
земельної ділянки, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, керуючись
Постановою КМУ від 07.07.2021 р. №690, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити місце розташування земельної ділянки з кадастровим номером
ХХХХХХХХ загальною площею 0,0940 га для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка належить на праві власності Назарчуку
Володимиру Васильовичу відповідно до Державного акта на право власності на земельну
ділянку ХХХХХХХХХ.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1414

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Мурзак С.А.
Розглянувши заяву гр.Мурзак С.А. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр.Мурзак Світлані Андріївні, яка
зареєстрована в ХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,0502 га з кадастровим номером
ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд по ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1415

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Савчуку А.А.
Розглянувши заяву гр.Савчука А.А. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр.Савчуку Андрію Андрійовичу, який
зареєстрований в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим
номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1416

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Маліцькому М.П.
Розглянувши заяву гр.Маліцького М.П. та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33,
40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Маліцькому Михайлові Петровичу, який
зареєстрований в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1800 га з кадастровим
номером ХХХХХХХХ для ведення особистого селянського господарства в ХХХХХХХХ
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1417

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Щербій В.І.
Розглянувши заяву гр.Щербій В.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Щербій Валентині Іванівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,3000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Щербій В.І. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1418

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Хімічу В.М.
Розглянувши заяву гр.Хіміча В.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Хімічу Віталію Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Хімічу В.М. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1419

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Хіміч Н.Г.
Розглянувши заяву гр.Хіміч Н.Г., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Хіміч Нілі Григорівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, орієнтовною
площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Хіміч Н.Г. протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1420

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Демянюку В.І.
Розглянувши заяву гр.Демянюка В.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Демянюку Віктору Івановичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХХ
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Демянюку В.І. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1421

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Старушку А.Г.
Розглянувши заяву гр.Старушка А.Г., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Старушку Андрію Григоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХі,
орієнтовною площею 0,0800 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Старушку А.Г. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1422

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Яремчуку В.В.
Розглянувши заяву гр.Яремчука В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Яремчуку Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в
межах ХХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Яремчуку В.В. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1423

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва з метою передачі її у власність
гр.Грабовському П.П.
Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр.Грабовському Павлові
Павловичу, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХ, земельну ділянку площею
3,4673 га (пасовище) з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та Баранівській міській раді
припинити дію договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1424

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва з метою передачі їх у власність
гр.Цимбалюку В.В.
Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва та передати у власність гр.Цимбалюку В’ячеславу
Володимировичу, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХХХ, земельну ділянку
площею 1,0986 га (рілля) з кадастровим номером ХХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку
площею 0,8278 га (пасовище) з кадастровим номером ХХХХХХХ, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства та Баранівській міській раді
припинити дію договору оренди землі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1425

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Нікітчину М.П.
Розглянувши заяву гр.Нікітчина М.П., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Нікітчину Миколі Павловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Нікітчину М.П. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1426

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Рудніцькій Т.М.
Розглянувши заяву гр.Рудніцької Т.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Рудніцькій Тетяні Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,0900 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Рудніцькій Т.М.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1427

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр. Довгалюку О.А.
Розглянувши заяву гр.Довгалюка О.А., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі
їх у власність гр.Довгалюку Олександрові Анатолійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,60 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,50 га,
ділянка №2 – 0,10 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Довгалюку О.А.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельних ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1428

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр. Гайдайчук Н.М.
Розглянувши заяву гр.Гайдайчук Н.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі
їх у власність гр.Гайдайчук Наталії Михайлівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 1,50 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,25 га, ділянка №2 – 0,30 га,
ділянка №3 – 0,95 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Гайдайчук Н.М. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельних
ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1429

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр. Дубравському В.І.
Розглянувши заяву гр.Дубравському В.І., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі
їх у власність гр.Дубравському Віктору Івановичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,4800 га (3 ділянки) для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення,
розташованих в межах ХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Дубравському В.І.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельних ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1430

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Лірі А.П.
Розглянувши заяву гр.Ліри А.П., керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122, 125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Лірі Аллі Петрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 0,0035 га для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу житлової та
громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Лірі А.П. протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1431

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Курбатову В.А.
Розглянувши заяву гр.Курбатова В.А., керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Курбатову Віктору Аліджановичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,0048 га для будівництва індивідуальних гаражів із земель запасу
житлової та громадської забудови, розташованої в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Курбатову В.А. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1432

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Ніколайчуку В.В.
Розглянувши заяву гр.Ніколайчука В.В., керуючись ст.12, 39, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Ніколайчуку Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,0048 га для будівництва індивідуальних
гаражів із земель запасу житлової та громадської забудови, розташованої в межах
ХХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ніколайчуку В.В.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1433

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Ципановському Ю.В.
Розглянувши заяву гр.Ципановського Ю.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121,
122, 125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Ципановському Юрію Валерійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 2,00 га зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17)
на землі для ведення особистого селянського господарства (01.03), розташованої за
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Ципановському Ю.В.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1434

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр.Паламарчук Н.В.
Розглянувши заяву гр.Паламарчук Н.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі
їх у власність гр.Паламарчук Наталії Володимирівні, яка зареєстрована в
ХХХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га, в тому числі: ділянка №1 - 0,9080
га (в межах ХХХХХХХХХ), ділянка №2 – 0,2779 га (за межами ХХХХХХХХ), ділянка
№3 – 0,4543 га (в межах ХХХХХХХХ), ділянка №4 – 0,3598 га (за межами ХХХХХХХ),
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
запасу
сільськогосподарського призначення.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Паламарчук Н.В.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельних ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1435

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр.Бурковській І.Л.
Розглянувши заяву гр.Бурковської І.Л., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі
їх у власність гр.Бурковській Ірині Леонідівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 1,40 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,10 га, ділянка №2 – 0,80 га,
ділянка №3 – 0,50 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, що розташовані в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки у відділі Держгеокадастру. Гр.Бурковській І.Л.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельних ділянок у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1436

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Драгану В.В.
Розглянувши заяву гр. Драгана В.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр. Драгану Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в
межах ХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Драгану В.В. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1437

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Присяжнюк Г.О.
Розглянувши заяву гр. Присяжнюк Г.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр. Присяжнюк Галині Олексіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами
ХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Присяжнюк Г.О.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1438

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Волошину О.Ф.
Розглянувши заяву гр. Волошина О.Ф., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр. Волошину Олексію Федоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Волошину О.Ф.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1439

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Волошиній Т.В.
Розглянувши заяву гр. Волошиної Т.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр. Волошиній Тетяні Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд із земель запасу житлової та громадської забудови,
розташованої в межах ХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Волошиній Т.В.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1440

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Солощуку І.В.
Розглянувши заяву гр. Солощука І.В., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр. Солощуку Івану Володимировичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за
межами ХХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр. Солощуку І.В. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1441

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 20,0912 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХ).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами
ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
2.1. Христюк Тамілі Анатоліївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га.
2.2. Чаплінській Марії Гнатівнї, яка зареєстрована в ХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га.
2.3. Савич Світлані Сергіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у

власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
4. Визнати таким, що втратив чинність, п.47 додатку до рішення 39 сесії 7
скликання Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2670,
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1442

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 33,9308 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХ).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами
ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
2.1. Процуну Олегу Олександровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га.
2.2. Муравському Юрію Євгеновичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га.
2.3. Ковальчуку Миколі Ігоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га.
2.4. Муравській Марині Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га.
2.5. Грищенко Клавдії Сергіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді

зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
4. Визнати таким, що втратив чинність, п.34 додатку до рішення 24 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307,
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1443

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 4,2395 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХ).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами
ХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
2.1. Махнюку Володимиру Андрійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га.
2.2. Панчуку Юрію Руслановичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 4,2395 га (кадастровий номер: ХХХХХХХ).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами
ХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
2.1. Муравській Валентині Юріївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

23 грудня 2021 року

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
№ 1444

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
в оренду
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,93,122,125,126
Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 15,4851 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХ).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі для сінокосіння та випасання худоби (01.08) за межами ХХХХХХХХ, з
подальшою передачею в оренду:
2.1. Савичу Володимиру Володимировичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ,
орієнтовною площею 5,0000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Савичу В.В. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки в оренду. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
4. Визнати таким, що втратив чинність, п.33 додатку до рішення 24 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307,
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова
Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1445

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
у власність
Розглянувши заяву гр.Нікітчина П.М., свідоцтво про право власності на нежитлові
будівлі від 23.03.2012 р., керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом України «Про
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25 Закону України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 2,2196 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХХ).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами
ХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
2.1. Нікітчину Павлу Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1446

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою
передачі її у власність гр. Тимофієнку М.О.
Розглянувши заяву гр.Тимофієнка М.О., керуючись ст.12,32,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
загальною площею 5,0000 га для ведення фермерського господарства з кадастровим
номером ХХХХХХХХХХХХ на дві окремі земельні ділянки площею 3,2900 га
(середній розмір земельної частки (паю) реформованого КСП «Прислуч») та 1,7100 га.
2. Після виготовлення технічної документації Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 10 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради від 29.04.2021 р. №317 «Про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності
Баранівської об'єднаної територіальної громади зі зміною цільового призначення з
земель запасу на землі для ведення фермерського господарства з метою передачі її у
власність Тимофієнку М.О.».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1447

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади
Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність поділу
земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади,
керуючись ст.12 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю»,
Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
загальною площею 0,5975 га для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва з кадастровим номером 1820685300:05:000:0549 на три окремі земельні
ділянки.
2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
загальною площею 1,7946 га з земель запасу сільськогосподарського призначення з
кадастровим номером 1820682200:01:000:0373 на дві окремі земельні ділянки.
3. Після виготовлення технічної документації Баранівській міській раді
зареєструвати земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1448

Про передачу у власність земельної
ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку
та господарських будівель і споруд
гр.Лисюку О.Ю.
Розглянувши заяву гр.Лисюка О.Ю., договір купівлі-продажу житлового будинку
від 26.07.2013 р., керуючись ст.12,39,121,125,126 Земельного кодексу України, ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати гр.Лисюку Олександрові Юрійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХ, у власність земельну ділянку площею 0,0956 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1449

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 24,6972 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХХ)
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель для сінокосіння та
випасання худоби (01.08) на землі для ведення особистого селянського господарства
(01.03) за межами ХХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
2.1. Муравському Віктору Андрійовичу, який зареєстрований по ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,9000 га.
2.2.. Панчуку Петрові Зіновійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,9000 га.
2.3. Муравській Юлії Анатоліївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 0,9000 га.
2.4. Муравській Надії Зінов’ївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,9000 га.
2.5. Муравському Роману Андрійовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,9000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року

з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
4. Визнати такими, що втратили чинність, п.34 додатку до рішення 24 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307 та п.5 рішення 24 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1308.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1450

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки та проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її
у власність
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.12,33,116,118,121,122,125,126
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею 8,1524 га (кадастровий номер: ХХХХХХХХХ).
2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської
територіальної громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на
землі для ведення особистого селянського господарства (01.03) за межами
ХХХХХХХХХ, з подальшою передачею у власність:
2.1. Майструк Любові Федорівні, яка зареєстрована по ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 0,4000 га.
3. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Громадянам протягом року
з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії міської
ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної ділянки у
власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що втратило
чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1451

Про затвердження технічної документації
із землеустрою встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр.Письменній Є.Г.
Розглянувши заяву гр.Письменної Є.Г. та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12,
33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Письменній Єві Григорівні, яка
зареєстрована в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим
номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну
ділянку площею 0,0900 га з кадастровим номером ХХХХХХ для ведення особистого
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну ділянку
площею 0,1600 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для ведення особистого
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1452

Про затвердження технічної документації
із землеустрою встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр.Письменному М.В.
Розглянувши заяву гр.Письменного М.В. та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12,
33, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Письменному Михайлові Васильовичу,
який зареєстрований в ХХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з
кадастровим номером ХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХ;
земельну ділянку площею 0,2400 га з кадастровим номером ХХХХХХХ для ведення
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1453

Про затвердження технічної документації
із землеустрою встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр.Хіміч О.О.
Розглянувши заяву гр.Хіміч О.О. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Хіміч Олександрі Олександрівні, яка
зареєстрована в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим
номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХ; земельну ділянку
площею 0,3500 га з кадастровим номером ХХХХХХХ для ведення особистого
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1454

Про затвердження технічної документації
із землеустрою встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр.Павлюку І.А.
Розглянувши заяву гр.Павлюка І.А. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі їх у власність, керуючись ст.12, 33, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Павлюку Ігореві Ананійовичу, який
зареєстрований в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим
номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну
ділянку площею 0,2236 га з кадастровим номером ХХХХХХХХ для ведення особистого
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХ; земельну ділянку
площею 0,1291 га з кадастровим номером ХХХХХХХХХ для ведення особистого
селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1455

Про затвердження технічної документації
із землеустрою встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Нестеруку С.Я.
Розглянувши заяву гр.Нестерука С.Я. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Нестеруку Сергію Яковичу, який
зареєстрований в ХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1998 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1456

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її в оренду гр.Войтовичу В.М.
Розглянувши заяву гр.Войтовича В.М. та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі її в оренду, керуючись ст.12, 39,
93, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі»,
Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку гр.Войтовичу
Віктору Михайловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ, площею 0,0325 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
Встановити розмір орендної плати 0,1% від нормативно грошової оцінки землі.
2. Гр.Войтовичу В.М.:
2.1. Замовити виготовлення договору оренди землі та зареєструвати відповідно до
чинного законодавства.
2.2. Виконувати обов,язки землекористувача відповідно до вимог статті 96
Земельного кодексу України.
2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації
існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1457

Про затвердження технічної документації
із землеустрою встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Завальнюк Г.С.
Розглянувши заяву гр.Завальнюк Г.С. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Завальнюк Галині Сергіївні, яка
зареєстрована в ХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в
межах ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1458

Про затвердження технічної документації
із землеустрою встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Олійнику П.П.
Розглянувши заяву гр.Олійника П.П. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність земельну ділянку гр. Олійнику Петрові
Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ, площею 0,2500 га для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована в
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесії 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1459

Про внесення змін до рішень
сесій Баранівської міської ради
Розглянувши заяви про необхідність внесення змін до рішень сесії Баранівської
міської ради, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 23 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
23.11.2021 р. №1274 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Хільченку В.О.», а саме, в п.1 слова та цифри «кадастровий
номер ХХХХХХХХХ» замінити на слова та цифри «кадастровий номер ХХХХХХХХХ».
2. Внести зміни до рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
11.08.2021 р. №623 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади з метою передачі її у власність гр.Кравчуку В.М.», а саме, в п.1 слова «Кравчуку
Віталію Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 0,1400
га» замінити на слова «Кравчуку Віталію Миколайовичу, який проживає в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,2871 га в двох ділянках».
3. Внести зміни до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
10.11.2021 р. №1167 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки та проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність», а саме, в п.2.2 слова «Німку Василю Олександровичу» замінити
на слова «Німку Вадиму Олександровичу».
4. Внести зміни до рішення 20 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
18.10.2021 р. №1066 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади
з метою передачі її у власність гр.Лису В.І.», а саме, в п.1 слова та цифри «кадастровий
номер ХХХХХХХХХ» замінити на слова та цифри «кадастровий номер ХХХХХХХХХ».
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення 47 сесії 7 скликання від 29.09.2020
р. №3014 «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної
громади за межами населених пунктів зі зміною цільового призначення з земель запасу
на землі загального користування (громадський випас)».

6. Внести зміни до рішення 19 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
08.10.2021 р. №937 «Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової
оцінки земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади,
яка передана в оренду ПрАТ «Київстар», та про поновлення договору оренди землі», а
саме, доповнити п.2 даного рішення після слів «з приватним акціонерним товариством
«Київстар» терміном на 10 (десять) років» словами «шляхом укладання нового
договору».
7. Внести зміни до рішення 24 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
07.12.2021 р. №1381 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Любарець В.Я.», а саме, в п.1 слова «Любарець Валентині
Яківні» замінити на слова «Любарець Валентині Яковлівні».
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1460

Про розгляд заяв громадян щодо надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади
з метою передачі її у власність
Розглянувши заяви громадян, графічні матеріали з зазначенням бажаного місця
розташування земельної ділянки, заслухавши інформацію начальника відділу
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради Шевчук О.Г., керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади:
1.1. Мущинській Олександрі Юріївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХХХ, в зв’язку з тим, що вільних земельних ділянок немає.
1.2. Дем’янюку Костянтину Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за
межами ХХХХХХХ (кадастровий номер: ХХХХХХХХ), відповідно до рішення 22 сесії
8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.
1.3. Дем’янюк Олені Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами
ХХХХХХХ (кадастровий номер: ХХХХХХХ), відповідно до рішення 22 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.
1.4. Михалюк Юлії Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХ, так як
земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями).
1.5. Михалюк Наталії Дмитрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу

сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХ, так як
земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями).
1.6. Ковальчук Світлані Сергіївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХ
(кадастровий номер: ХХХХХХХ), відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137. .
1.7. Романову Євгенію Олександровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами
ХХХХХХХ (кадастровий номер: ХХХХХХХХХ), відповідно до рішення 24 сесії 8
скликання Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307.
1.8. Павлюк Юлії Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ, в зв’язку з
тим, що вільних земельних ділянок немає.
1.9. Кравчуку Анатолію Миколайовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ,
так як земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями).
1.10. Михалюку Дмитрові Ярославовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХ,
так як земельна ділянка належить до земель під невитребуваними частками (паями).
1.11. Захарчуку Володимиру Анатолійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в
межах с.Іванівка, в зв’язку з тим, що вільних земельних ділянок немає.
1.12. Мищик Тетяні Василівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХ
(кадастровий номер: ХХХХХХХХХ), відповідно до рішення 24 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради від 07.12.2021 р. №1307.
1.13. Санду Людмилі Григорівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 0,1600 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХ, відповідно до
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.
1.14. Муравському Олександрові Юрійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 1,5000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за
межами ХХХХХХХХ, в зв’язку з тим, що використане право на безкоштовну
приватизацію земельної ділянки за даним цільовим призначенням.
1.15. Муравській Лідії Анатолівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 1,1864 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ (кадастровий
номер: ХХХХХХХ), так як земельна ділянка зарезервована для учасників АТО.

1.16. Марценюку Казиміру Михайловичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХ, відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від
10.11.2021 р. №1137.
1.17. Куцан Ользі Павлівні, яка зареєстрована в ХХХХХХ, орієнтовною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ, відповідно до
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.
1.18. Вишинській Тетяні Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,1200 га для індивідуального садівництва із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ, відповідно до
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.
1.19. Савич Людмилі Андріївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ, орієнтовною
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХ, в зв’язку з
тим, що використане право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки за даним
цільовим призначенням.
1.20. Коресандовичу Олегові Вікторовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХ,
відповідно до рішення 14 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 18.06.2021 р.
№367.
1.21. Харахордіну Вадиму Вадимовичу, який зареєстрований в ХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХ,
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р.
№1137.
1.22. Краєвському Олександрові Вікторовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в
межах ХХХХХХ, відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради
від 10.11.2021 р. №1137.
1.23. Олійнику Володимиру Кузьмовичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХ,
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р.
№1137.
1.24. Павлюк Тамілі Євгенівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ, відповідно до
рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р. №1137.
1.25. Мартинюку Юрію Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах ХХХХХХХ,
відповідно до рішення 22 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.11.2021 р.
№1137.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1461

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з
метою передачі її у власність гр.Печерській М.О.
Розглянувши заяву гр.Печерської М.О., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади
гр.Печерській Марії Олександрівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, орієнтовною
площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованої за межами ХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Печерській М.О.
протягом року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд
сесії міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі
земельної ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1462

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Назарчук Г.М.
Розглянувши заяву гр.Назарчук Г.М. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Назарчук Галині Миколаївні, яка
зареєстрована в ХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим
номером 1820683600:06:000:0013 для ведення особистого селянського господарства в
ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1463

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Ставінському О.Л.
Розглянувши заяву гр.Ставінського О.Л. та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40,
116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Ставінському Олегові Леонідовичу, який
зареєстрований в ХХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,1000 га з кадастровим
номером ХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1464

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Галіцькій Т.П.
Розглянувши заяву гр.Галіцької Т.П. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі її у власність, керуючись ст.12, 40, 116, 118,
121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій»,
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної
громади та передати безоплатно у власність гр. Галіцькій Тамарі Петрівні, яка
зареєстрована в ХХХХХХХХХХ, земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим
номером ХХХХХХХХХХ для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження технічної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1465

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність гр.Бондарчук Г.Й.
Розглянувши заяву гр.Бондарчук Г.Й., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність гр.Бондарчук Галині Йосипівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу сільськогосподарського призначення, розташованої в межах
ХХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бондарчук Г.Й. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1466

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальної власності
Баранівської територіальної громади з метою
передачі їх у власність гр. Бондар О.М.
Розглянувши заяву гр.Бондар О.М., керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122,
125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», Законом
України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.12,25
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі
їх у власність гр.Бондар Оксані Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
орієнтовною площею 0,5000 га, в тому числі: ділянка №1 – 0,1000 га, ділянка №2 –
0,4000 га, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу
сільськогосподарського призначення, розташованих в межах ХХХХХХХХХ.
2. Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської територіальної громади, Баранівській міській раді
зареєструвати земельну ділянку у відділі Держгеокадастру. Гр.Бондар О.М. протягом
року з дати прийняття цього рішення подати проект землеустрою на розгляд сесії
міської ради щодо прийняття рішення про його затвердження та передачі земельної
ділянки у власність. При невиконанні цієї умови, дане рішення вважати таким, що
втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1467

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Корзуну А.М.
Розглянувши заяву гр.Корзуна А.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Корзуну Андрію Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХ, площею 0,9000 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1468

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Ковальчуку П.А.
Розглянувши заяву гр.Ковальчука П.А. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Ковальчуку Петрові Анатолійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 0,3761 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1469

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Левченко Г.І.
Розглянувши заяву гр.Левченко Г.І. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Левченко Галині Іванівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
площею 0,4690 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1470

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Ятлуку О.В.
Розглянувши заяву гр.Ятлука О.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Ятлуку Олександрові Володимировичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,6972 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована за межами ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки:
ХХХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1471

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Заліщуку Я.М.
Розглянувши заяву гр.Заліщука Я.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Заліщуку Ярославові Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована за межами ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки:
ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1472

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Степанчуку П.П.
Розглянувши заяву гр.Степанчука П.П. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Степанчуку Петрові Пилиповичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1473

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Заліщуку Я.В.
Розглянувши заяву гр.Заліщука Я.В. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Заліщуку Ярославові Володимировичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХ, площею 0,4900 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована в межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1474

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Завальнюк Г.С.
Розглянувши заяву гр.Завальнюк Г.С. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Завальнюк Галині Сергіївні, яка зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
площею 0,0208 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1475

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Куцану Р.М.
Розглянувши заяву гр.Куцана Р.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Куцану Руслану Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1476

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Тітаренко Н.В.
Розглянувши заяву гр.Тітаренко Н.В. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Тітаренко Наталії Вікторівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1477

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Олійнику П.П.
Розглянувши заяву гр.Олійника П.П. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Олійнику Петрові Петровичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХХ, площею 0,5876 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1478

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Максимчук С.Л.
Розглянувши заяву гр.Максимчук С.Л. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Максимчук Сніжані Леонідівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1479

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Воробей О.М.
Розглянувши заяву гр.Воробей О.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Воробей Оксані Михайлівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХ,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1480

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Захарчук А.І.
Розглянувши заяву гр.Захарчук А.І. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Захарчук Аллі Іванівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ, площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами
ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1481

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Бєліці І.М.
Розглянувши заяву гр.Бєліци І.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її
у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Бєліці Ігореві Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1482

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Сігнаєвській К.О.
Розглянувши заяву гр.Сігнаєвської К.О. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Сігнаєвській Катерині Олегівні, яка зареєстрована в
ХХХХХХХХХХ, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1483

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Дегтяруку М.Й.
Розглянувши заяву гр.Дегтярука М.Й. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр.Дегтяруку Миколі Йосиповичу , який зареєстрований в
ХХХХХХХХ, площею 0,3805 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1484

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Коваль Л.В.
Розглянувши заяву гр.Коваль Л.В. та проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у
власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Коваль Лілії Володимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХ,
площею 0,2825 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1485

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Осіпчуку Ю.М.
Розглянувши заяву гр.Осіпчука Ю.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Осіпчуку Юрію Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 0,0034 га для будівництва індивідуальних гаражів що
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1486

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Чубару В.Ф.
Розглянувши заяву гр.Чубара В.Ф. та проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у
власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Чубару Віктору Федоровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХ,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1487

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Супрунцю Ю.О.
Розглянувши заяву гр.Супрунця Ю.О. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Супрунцю Юрію Олександровичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХ, площею 0,4914 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1488

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Шевчуку В.С.
Розглянувши заяву гр.Шевчука В.С. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Шевчуку Владиславу Сергійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах ХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1489

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Шибовському А.А.
Розглянувши заяву гр.Шибовського А.А. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Шибовському Андрієві Анатолійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХ, площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, що розташована в
межах ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1490

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Муравському Н.М.
Розглянувши заяву гр.Муравського Н.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Муравському Назару Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХ, площею 1,5205 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1491

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Кравчуку М.М.
Розглянувши заяву гр.Кравчука М.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Кравчуку Миколі Михайловичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 0,3788 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1492

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Кравчук О.М.
Розглянувши заяву гр.Кравчук О.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Кравчук Оксані Миколаївні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХХХ,
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
межах ХХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1493

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Сокальському А.Л.
Розглянувши заяву гр.Сокальському А.Л. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Сокальському Артему Леонідовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1494

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Кравчук К.В.
Розглянувши заяву гр.Кравчук К.В. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Кравчук Катерині Василівні, яка зареєстрована в
ХХХХХХХХХХХХ, площею 0,0926 га для ведення особистого селянського
господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки:
ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1495

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Присяжнюк С.Б.
Розглянувши заяву гр.Присяжнюк С.Б. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Присяжнюк Світлані Борисівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
площею 0,0894 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1496

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Дейнеці С.П.
Розглянувши заяву гр.Дейнеки С.П. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Дейнеці Сергію Петровичу, який зареєстрований в ХХХХХХХХХ,
площею 1,5424 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1497

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Лисаку А.О.
Розглянувши заяву гр.Лисака А.О. та проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою передачі її у
власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Лисаку Андрію Олександровичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1498

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Дейнеці Т.В.
Розглянувши заяву гр.Дейнеки Т.В. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Дейнеці Тетяні Володимирівні, яка зареєстрована в ХХХХХХХХХ,
площею 1,5425 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1499

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Шульзі Г.М.
Розглянувши заяву гр.Шульги Г.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Шульзі Галині Михайлівні, яка зареєстрована в с.Смолдирів,
Новоград-Волинського району, Житомирської області, площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства, що розташована за межами ХХХХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1500

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Максимовичу І.М.
Розглянувши заяву гр.Максимович І.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Максимовичу Івану Михайловичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1501

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Ковальчуку І.В.
Розглянувши заяву гр.Ковальчука І.В. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Ковальчуку Івану Васильовичу, який зареєстрований в с.Смолдирів,
Новоград-Волинського району, Житомирської області, площею 0,5174 га для ведення
особистого селянського господарства, що розташована в межах ХХХХХХХХ.
Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1502

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Власюку М.Я.
Розглянувши заяву гр.Власюка М.Я. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Власюку Михайлові Ярославовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХ, площею 0,4500 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в межах ХХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1503

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Поліщук Т.А.
Розглянувши заяву гр.Поліщук Т.А. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Поліщук Тетяні Анатоліївні, яка зареєстрована в м.Баранівка,
вул.Соборна,16/19, Новоград-Волинського району, Житомирської області, площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за межами
ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1504

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Танському Ю.С.
Розглянувши заяву гр.Танському Ю.С. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Танському Юрію Сергійовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами ХХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1505

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Муравському А.М.
Розглянувши заяву гр.Муравського А.М. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Муравському Андрію Миколайовичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№ 1506

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади з метою передачі
її у власність гр.Фінчуку Т.В.
Розглянувши заяву гр.Фінчука Т.В. та проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності Баранівської територіальної громади з метою
передачі її у власність, керуючись ст.12, 33, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної
погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади та передати безоплатно у власність
земельну ділянку гр. Фінчуку Тарасу Володимировичу, який зареєстрований в
ХХХХХХХХ, площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що
розташована за межами ХХХХХХХХ. Кадастровий номер ділянки: ХХХХХХХХХ.
2. Після затвердження проектної документації зареєструвати речове право на
нерухоме майно відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 сесія 8 скликання
23 грудня 2021 року

№1507

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності Баранівської
територіальної громади під громадськими
сіножатями та громадськими пасовищами
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності Баранівської територіальної громади під громадськими сіножатями та
громадськими пасовищами, керуючись ст.12, 20, 34, 125, 126, 186 Земельного кодексу
України, ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на
землю», Законом України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
сільськогосподарського призначення комунальної власності Баранівської територіальної
громади зі зміною цільового призначення з земель запасу (01.17) на землі під
громадськими сіножатями та громадськими пасовищами (01.19) загальною площею
8,2735 га, яка розташована за межами с.Климентіївка, Новоград-Волинського району,
Житомирської області. Кадастровий номер: 1820680800:05:000:0105.
2. Баранівській міській раді зареєструвати земельну ділянку відповідно до
чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну земельну
погоджувальну комісію.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

