
 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

18 сесія 8 скликання 
 

14 вересня 2021  року                                                                           № 720 
     

Про внесення змін до рішення 5 сесії 
8-го скликання №116 від 26.01.2021 року  
«Про затвердження Програми  
соціально-економічного розвитку  
Баранівської міської територіальної  
громади  на 2021 рік» 
 
 
         У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах 
та розділах Програми соціально-економічного  розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2021 рік , затвердженої рішенням міської ради 5 сесії 
8-го скликання №116 від 26.01.2021 року, керуючись ст. 25, пунктом 22 частини 
1 статті 26, пунктом 9 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,    міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення 5 сесії 8-го скликання №116 від 26.01.2021 року 
«Про затвердження Програми  соціально-економічного  розвитку Баранівської 
міської територіальної громади на 2021 рік»», а саме: 

-  останній абзац підпункт Водопровідно-каналізаційне господарство в 
розділі  VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ викласти в новій редакції: 
«Також комунальне підприємство планує провести ремонти двох мулових 
майданчиків, первинного відстійника, лотків контактних резервуарів, а також 
очищення КНС-2 (засміченість близько 150 м. куб.), розташованої в м. Баранівка, 
вул. Соборна, міський парк»; 

- п. ХІV «Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм» 
«Програми соціально-економічного  розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається). 
 

2. Всі інші пункти «Програми соціально-економічного   розвитку 
Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік» залишити без змін. 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і 
зв’язку. 
 
 
 
 Міський голова                                                                             Олександр МІГЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Додаток 
до рішення 18 сесії 8 скликання 

від 14.09.2021 р. № 720 
 

ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових 
Програм 

№ 
п/п 

Назва проекту 
Загальна 
вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела  

1 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Західна та 
вул.Калинова в м.Баранівка 
Житомирської області 

127,0  127,0  

2 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення с.Середня, Баранівського 
району Житомирської області 

66,0  66,0  

3 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Ломоносова, 
м.Баранівка, Баранівського району 
Житомирської області 

84,0  84,0  

4 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення с.Смолка, Баранівського 
району Житомирської області 

73,0  73,0  

5 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Ярослава Мудрого в 
м.Баранівка Житомирської області 

80,0  80,0  

6 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття від буд. №1 вул. 
Першотравнева – площа Волі – буд. 
№14 вул. Звягельськав м. Баранівка 

1499,975   1499,975 

7 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Звягельській буд. 35 
до буд. №138 в м. Баранівка 
Житомирської області 

1466,304   1466,304 

8 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вулиці та тротуарів по вул. 
Ярослава Мудрого в м.Баранівка 
Житомирської області 

540,0  540,0  

9 

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

15219,3346 13697,4011 1521,9335 - 

10 
Реалізація проекту “Полянки -Плаза” 
(смт.Полянка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  

11 
Реалізація проекту “Футбольне поле” 
(с.Кашперівка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  



12 
Закупівля контейнерів для сортування 
ТПВ 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

13 
«Створення осередка спілкування на 
селі для вразливих верств населення» 

94,451 - - 94,451 

14 
«План громадської безпеки 
Баранівської міської територіальної 
громади на 2021 рік» 

270,00 - - 270,00 

15 
В т.ч. «Організація та проведення 
національно - патріотичного 
виховання молоді» 

90,0 - - 90,0 

16 
«Організація діяльності Громадського 
формування для охорони громадського 
порядку» 

90,0 - - 90,0 

17 
«Розвиток культури поводження з 
домашніми тваринами (Собаки, коти)» 

90,0 - - 90,0 

18 
Придбання лапароскопічної стійки для 
хірургічного відділення Баранівської 
КЦРЛ 

1200,00 1000,00 200,00 - 

19 
Відновлення фонарної лінії в 
с.Мирославль: вул.Дубрівська (20 
фонарів), вул.Зарічна (3 фонарі); 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

20 

Проведення робіт по освітленню 
с.Берестівка: вул.Полоьва, 
вул.Шосейна, вул.Лук’янівська, 
вул.Шаруківська, вул.Лісова 

Після 
виготовлення  

ПКД 

   

21 
Проведення ремонту дороги в 
с.Мирославль – вул.Дубрівська 

Після 
виготовлення  

ПКД 

   

22 

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації щодо ремонту містка 
через річку Свинобичка, яка з’єднує 
с.Берестівка 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

23 
Проведення внутрішнього ремонту 
приміщення Мирославльського 
Будинку культури 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

24 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул.Лермонтова в 
смт.Першотравенськ Новоград-
Волинського району Житомирської 
області 

387,666  387,666  

25 
Капітальний ремонт  дорожнього 
покриття по вул.Старченка в 
м.Баранівка  Житомирської області 

1492,836  1492,836  

26 

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

3403,994 690,165 2 713,829  



27 

Поліпшення екологічного стану та 
благоустрій р. Хомора від смт 
Першотравенськ до витоку в р. Случ в 
межах Житомирської області 
(Багатофункціональний земснаряд 
«Боцман» з додатковим обладнанням 
призначеним для косіння очерету  та 
причепом для перевезення (або 
еквівалент) 
 

1 665,0 1 502,761 162,239  

28 
Придбання дитячого майданчика для 
встановлення на території Баранівської 
міської ради 

50,0   50,0 

29 
Придбання комплектів меблів для 
Баранівського закладу дошкільної 
освіти комбінованого типу "Сонечко" 

100,00   100,00 

30 

Придбання вхідних дверей та віконних 
склопакетів для будинку культури 
с.Кашперівка, сільських клубів 
с.Зеремля,с.Вірля 

100,00   100,00 

31 
Пільгове медичне обслуговування 
громадян,які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

14,600   14,600 

32 
Придбання телевізора для ЗДО 
"Сонечко" 

10,000   10,000 

33 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівської ДЮСШ 10,000   10,000 

34 
Придбання спортивного інвентаря для 
Смолдирівської ЗОШ 12,000   12,000 

35 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №1 13,000   13,000 

36 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №2 

12,000   12,000 

37 
Придбання спортивного інвентаря для 
Першотравенського ліцею 

15,000   15,000 

38 
Придбання спортивного інвентаря для 
Кашперівської ЗОШ 

15,000   15,000 

39 
Придбання комп'ютерного обладнання 
для Першотравенського ліцею 

50,00   50,00 

40 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №2 25,00 

  
25,00 

41 
Придбання кухонної плити та 
кухонного інвентаря для Суємецької 
ЗОШ 25,00 

  

25,00 

42 
Розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території 
Баранівської територіальної громади 6 000,0 

 

3386,26 
 

2613,74 
 
 
Секретар Ради                                                             Володимир ЗАРЕМБА 
 


