БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
30 сесія 8-го скликання
12 травня 2022 року

№1664

Про виконання «Програми соціальноекономічного розвитку Баранівської
міської територіальної громади на 2021 рік»
за 2021 рік
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку
України», заслухавши інформацію начальника відділу - головного бухгалтера
відділу бухгалтерського обліку міської ради Цимбалюк Л.А. про виконання
«Програми
соціально-економічного
розвитку
Баранівської
міської
територіальної громади на 2021 рік» за I півріччя 2021 року, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома звіт про виконання «Програми соціально-економічного
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік» за 2021 рік
(додається).
2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій
територіальної громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу
ввірених підприємств та установ за 2021 рік, виявити причини допущених
недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх усунення.
Особливу увагу звернути на ефективність використання ресурсів:
земельних, виробничих, трудових, фінансових, реалізацію заходів з
енергозбереження, залучення інвестицій, банківських кредитів та інших
грошових ресурсів у виробничу діяльність, а також погашення заборгованості по
всіх платежах до бюджету.
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
30 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 12.05.2022р. №1664

Звіт про виконання «Програми соціально-економічного розвитку
Баранівської міської
територіальної громади на 2021 рік»
за 2021 рік
З початку 2021 року робота виконавчого комітету міської ради та його
структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів
Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської
територіальної громади на 2021 рік. Впровадження заходів, спрямованих на
стабілізацію економічного і соціального розвитку територіальної громади,
об’єднання зусиль усіх структурних підрозділів та відділів міської ради навколо
спільних проблем та інтересів дозволило забезпечити в 2021 році окремі
позитивні результати.
Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного
розвитку Баранівської міської територіальної громади необхідно відзначити, що
фінансування заходів Програми на 2021 рік здійснювалось з урахуванням
реальних можливостей міського бюджету та за рахунок коштів державних
субвенцій. Негативний вплив на реалізацію проектів розвитку громади
спричинило введення карантинних обмежень, зумовлених розповсюдження
вірусної інфекції COVID-19, що в свою чергу зменшило надходження до
бюджету громади.
Бюджет громади
За період січень-грудень 2021 року до бюджету Баранівської міської ради
(без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів та інших
платежів в сумі 101263,1тис.грн. в тому числі по загальному фонду –
89719,4тис.грн., по спеціальному – 11543,7тис.грн.
Початкові річні планові показники по загальному фонду 2021 року
виконано на 108,6% і бюджет міста додатково отримав 7109,4тис.грн., по
спеціальному - виконання склало 145,9% і понад план надійшло 3631,3тис.грн.
Уточнені планові показники станом на 01.01.2022 року в цілому по міській
раді виконано на 89,8% в т. ч. по загальному фонду на 86,1%, по спеціальному на 135,6%.
Дохідна частина бюджету міської ради на 2021 рік була розроблена на
основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України та інших
законодавчих актів із урахуванням внесених змін, що стосуються місцевих
бюджетів та міжбюджетних відносин, децентралізації та поліпшення умов
ведення бізнесу.
За підсумками 2021 року у структурі доходів загального фонду міського
бюджету найбільшу частку становили надходження податку на доходи фізичних
осіб - 55115,3тис.грн. або 61,4% від загальної суми надходжень, єдиний податок

– 16758,2тис.грн. або 18,7%, плата за землю – 7965,7тис.грн. або 8,9%, акцизний
податок – 4061,0тис.грн. або 4,5%, рентні платежі як державного так і місцевого
значення – 3173,7тис.грн. або 3,6%, інші надходження – 2645,5тис.грн або 2,9%.
В порівнянні з 2020 роком надходження до бюджету міської ради
збільшилися на 14097,3тис.грн. або 18,6%, тобто при фактичних надходженнях
в 2020 році в сумі 75622,1тис. грн. в 2021 році надійшло 89719,4тис.грн.
За період січень – грудень 2021 року до загального фонду бюджету
територіальної громади, згідно планових показників з врахуванням змін (без
врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло власних надходжень в сумі
89719,4тис.грн., тобто сума отриманих доходів є меншою від планових
показників на цей період на 14471,6тис.грн., або на 13,9%,
Із двадцяти одного джерела доходів, що формували загальний фонд та були
заплановані на 2021 рік виконання досягнуто по усіх за винятком податку на
доходи фізичних осіб, який є основним дохідним джерелом. Його питома вага в
загальному фонді складає 61,4 відсотки. За звітний період податку на доходи
фізичних осіб надійшло 55115,3тис.грн., що менше планових показників з
врахуванням змін на 15179,4тис.грн. або на 21,6% і більше ніж за 2020 рік на
9426,4тис.грн. або на 20,6%. Ріст вказаних надходжень в порівнянні з 2020 роком
обумовлено збільшенням гарантованого державою розміру мінімальної
заробітної плати та індексації, появою нових платників.
Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини бюджету
Баранівської міської ради є єдиний податок, якого одержано 16758,2тис.грн. або
більше планових показників з врахуванням змін на 221,2тис.грн. (101,3%).
Питома вага в загальному фонді міського бюджету – 18,7%. Єдиний податок з
юридичних осіб в 2021 році складає 1345,9тис.грн., єдиний податок з фізичних
осіб – 13825,4тис.грн., єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників – 1586,9тис.грн.
Протягом минулого року бюджет міста поповнився платою за землю на
суму 7965,7тис.грн., понад план одержано 265,0тис.грн. і відсоток виконання
складає 103,4. Орендна плата з юридичних та фізичних осіб становить
6511,1тис.грн., земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 1368,1тис.грн.
В порівнянні з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на
916,5тис.грн. в т. ч. орендна плата з юридичних осіб - на 701,9тис.грн.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як
державного так і місцевого значення надійшло в сумі 3116,0тис.грн., або менше
ніж за 2020 рік на 1449,8тис.грн. (68,2%). Починаючи з 2019 року до бюджетів
органів місцевого самоврядування зараховується 37% рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користування в результаті чого бюджет міста отримав
1317,7тис.грн.
Акцизного податку в 2021 році одержано 4061,0тис.грн. із них від
реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 1405,0тис.грн. від реалізації
пального – 2656,0тис.грн. Слід відмітити, що надходження по акцизному
податку від реалізації пального, в порівнянні з 2020 роком, збільшилися на
168,3тис.грн. (6,8%).
Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів)
за 2021 рік складають 11543,7тис.грн., що більше уточнених планових

показників на 3029,5тис.грн. або 135,6%. Найбільшу питому вагу в спеціальному
фонді займають власні бюджетні надходження – 90,8%, або 10483,5тис.грн.
серед них: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством - 4586,9тис.грн., інші джерела власних
надходжень – 5896,6тис.грн.
Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 201,9тис.грн.,
коштів від відчуження майна – 708,6тис.грн., екологічного податку –
74,2тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища 71,9тис.грн.,
відшкодування втрат с/г виробництва – 3,6тис.грн.
За період з 01.01.2021 по 31.12.2021р. видатки з місцевого бюджету склали
215865,2тис.грн., в т.ч. видатки загального фонду складають 187585,6тис.грн.,
видатки спеціального фонду – 28279,6тис.грн.
Видатки з загального фонду профінансовані та виконані в сумі
187585,6тис.грн, планові показники з урахуванням внесених змін складають
200604,0тис.грн., що становить 93,5%.
Виконання видатків загального фонду в розрізі економічної класифікації
становить:
- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями (коди 2110 та
2120) – виконано в сумі 165876,7 тис.грн. при уточнених планових показниках
173312,3 тис.грн., або 95,7%;
- Використання товарів і послуг (код 2200) – виконано в сумі 6702,7 тис.грн. при
уточнених планових показниках 8740,1тис.грн. або 76,7%;
- продукти харчування (КЕКВ 2230) – виконано в сумі 1155,0 тис.грн. при
уточнених планових показниках 1716,1 тис.грн. або 67,3%;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) – виконано в сумі 5855,6
тис.грн. при уточнених планових показниках 8239,3 тис.грн. або 71,7%;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (2282) –
виконано в сумі 137,0 тис.грн. при уточнених планових показниках 141,7
тис.грн., або 96,7%;
- обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань (2420) – виконано в сумі 79,3
тис.грн. або на 100% до уточнених планових показників.
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610)
– виконано в сумі 6636,6 тис.грн. при уточнених планових показниках
7194,5тис.грн. або 92,2%.
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (2620) виконано в сумі 40,0 тис.грн. або 100,0%.
- інші виплати населенню (2730) - виконано в сумі 922,0 тис.грн. або 96,9%
доуточнених планових показників.
- інші поточні видатки (2800) - виконано в сумі 180,7 тис.грн. при уточнених
планових показниках 189,1 тис.грн. або 95,6%.

Видатки з спеціального фонду профінансовані та виконані в сумі 28279,6
тис.грн, планові показники із врахуванням внесених змін складають 35761,3
тис.грн., що становить 79,1%.
Виконання видатків спеціального фонду в розрізі економічної класифікації
становить:
- оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями (коди 2110 та
2120) – виконано в сумі 183,8 тис.грн. або 66,9% до уточнених планових
показників;
- використання товарів і послуг (код 2200) – виконано в сумі 3315,9тис.грн. або
83,8% до уточнених планових показників;
- продукти харчування (КЕКВ 2230) – виконано в сумі 2369,1 тис.грн. або 99,9%
до уточнених планових показників;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270) – виконано в сумі 748,3
тис.грн. або 94,8% до уточнених планових показників;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм (2280) – виконано в сумі 48,0 тис.грн. або 2,4% до
уточнених планових показників;
- інші поточні видатки (2800) – виконано в сумі 63,2 тис.грн. або 98,6% до
уточнених планових показників;
- капітальні видатки (3000) – виконано в сумі 21515,2 тис.грн. при уточнених
планових показниках 26286,6 тис.грн. або 81,82% до уточнених планових
показників.
Залишок коштів станом на 01.01.2022р. по загальному фонду становить
2091,8тис.грн. та 385,1тис.грн. на рахунках спеціального фонду
За рахунок коштів місцевого бюджету у 20212 році утримувалися:
- міська рада;
- відділ освіти міської ради;
- управління соціального захисту міської ради;
- відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради;
- служба у справах дітей міської ради;
- відділ архітектури, містобудування, земельних відносин та комунальної
власності;
- відділ фінансів;
- 14 дошкільних навчальних закладів;
- 11 загальноосвітніх шкіл (в тому числі 2 опорні навчальні заклади та 3 філії);
- позашкільний заклад;
- центр професійного розвитку педагогічних працівників;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;
- школа естетичного виховання;
- центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- центр по забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю;
- реабілітаційний центр;

- 20 Бібліотек;
- Музей;
- 22 Будинок культури та сільські клуби;
- Інші заклади культури;
- Баранівська ДЮСШ;
- Баранівський ФОК.
У 2021 році по Баранівській ОТГ надавали медичну допомогу 2 заклади
охорони здоров’я КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП
«Баранівська ЦРЛ». Фінансування закладів здійснювалось за рахунок коштів
НСЗУ, дотації з місцевого бюджету
на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету та коштів місцевого
бюджету.
Також проводились видатки на:
- Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій;
- Благоустрій міст, сіл, селищ;
- Відшкодування різниці в тарифах для покриття різниці в тарифах за
водопостачання та водовідведення КП «Баранівка міськводоканал»;
- Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа);
- Здійснення заходів із землеустрою;
- Будівництво інших об`єктів комунальної власності;
- Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій
територіальних громад;
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку;
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій;
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;
- реаалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового
доступу до Інтернету в сільській місцевості;
- діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів;
- Обслуговування боргу;
- інші видатки.
Протягом 2021 року реалізовувалися заходи по 21 місцевій програмі на
загальну суму 56309,8тис.грн.
Станом на 1 січня 2022 року кредиторська заборгованість становить
7807,1тис.грн.
В 2021 році за рахунок коштів міського бюджету в терміни зазначені
договором було погашено 1897,1тис.грн. позики перед міжнародною
корпорацією НЕФКО.

На протязі 2021 року міський бюджет Баранівської міської ради одержав з
державного бюджету міжбюджетні трансферти, а саме:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
Х

Назва
Базова дотація
Додаткова дотація на здійснення видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я
Дотація на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за
комунальні послуги та енергоносії
Освітня субвенція
Субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій
Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"
Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості
Субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб,
які брали участь в антитерористичній операції
Субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб учасників бойових
дій на території інших держав
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа»
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров'я
Субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами
Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція на розроблення комплексних планів просторового розвитку
територій територіальних громад
РАЗОМ

Надійшло
25403,9
2515,3
78,2
74198,9
3372,8
1652,2
658,0
2028,7

752,9

2334,3

100,0
311,1
852,2
1215,6
22,1
886,8
1920,4
118303,4

Органи місцевого самоврядування
В 2021 році здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам,
підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань компетенції
відділів, що функціонують у міській раді.
З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Баранівської
об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах їх повноважень,
постійно розміщується відповідна інформація про свою діяльність (зокрема

рішення сесій) на офіційному веб-сайті громади. Будь-які фінансові дії
відображаються в електронній системі публічних закупівель ProZorro та Е-Дата.
На утримання органів місцевого самоврядування в 2021 році здійснено
видатків із загального фонду бюджету на загальну суму 16 465,045 тис. грн. , з
них видатки становлять на:
- оплату праці та нарахування на оплату праці – 15 578,113 тис. грн.;
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -213,705тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 259,313 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 344,119 тис. грн.;
- навчання спеціалістів, опалювачів – 3,212 тис.грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 66,583 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2022 року
становить 1 122,212 тис.грн.
Надходження по спеціальному фонду за оренду приміщень у 2021 році
становлять 105,847 грн., видатки становлять 96,268 тис.грн., з них:
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів - 70,051тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 26,082 тис. грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 0,135 тис. грн.
Інші видатки загального фонду у сфері державного управління становлять
119,276 тис. грн., з них:
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 47,644 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 21,781 тис. грн.;
- виплати до грамоти міської ради – 42,403 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 7,448 тис. грн.
Благоустрій населених пунктів ОТГ
Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території
Баранівської ОТГ.
Загалом на благоустрій населених пунктів громади за 2021 рік із загального
фонду бюджету витрачено 9 164,617 тис.грн. з них видатки становлять на:
- оплату праці та нарахування на оплату праці – 6 899,468 тис.грн.;
- придбання ПММ,канц.товарів та господарських товарів - 1702,915 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 149,921 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 400,426 тис. грн.
- навчання спеціалістів – 5,258 тис. грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 36,629 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2022 року
становить 686,653 тис.грн.
Працівниками відділу благоустрою та житлово-комунального господарства
виконувалась щоденна робота стосовно покращення благоустрою і санітарного
стану міста та населених пунктів Баранівської ТГ, місць масового відпочинку

громадян, ремонту та обслуговування дорожньої мережі , освітлення вулиць,
озеленення, , видалення аварійних насаджень, утримання місць поховання та
кладовищ, міського сміттєзвалища тощо.
Одночасно, з метою зменшення накопичення відходів , забезпечення
санітарної, епідеміологічної та екологічної безпеки навколишнього природного
середовища виконувалась значна робота з ліквідації несанкціонованих та
стихійних звалищ відходів; моніторинг території ТГ для виявлення нових
вогнищ стихійних місць видалення відходів.
У місті та населених пунктах ТГ забезпечувалось функціонування й
подальше вдосконалення системи збору й вивезення твердих побутових відходів
як від підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності
,так і від населення. На роботах з вивезення твердих побутових відходів було
задіяно три сміттєвози і два трактори МТЗ-80 (на заміні), які курсують згідно із
затвердженим графіком . За 2021 рік на міське сміттєзвалище було вивезено
28441 м.куб. (7110,25 тонн) твердих побутових відходів. Періодично
здійснювались заходи щодо впорядкування території наявного сміттєзвалища
площею 2,6 га та підтримання її в належному санітарному стані. Налагоджено
облік прийнятих відходів.
За вказаний період договірними відносинами у цій сфері охоплено лише
80%
( 3660 договорів) від загальної кількості домоволодінь міста та 79,7%
(3026 договорів) по населених пунктах ТГ. Як результат - виникнення
стихійних сміттєзвалищ вздовж доріг, берегів річок та на пустирях, куди
виносять сміття ті, хто не уклав відповідні угоди. Але силами працівників
відділу благоустрою вони періодично ліквідовувались.
Працівниками відділу благоустрою забезпечувалось належне обслуговування
території міста, урн і контейнерів для сміття.
Протягом року проводились роботи з ремонту дорожнього покриття шляхом
підсипання комунальних вулиць міста та населених пунктів ТГ піщанощебеневою сумішшю *20 у кількості 1400,0 тонн. Здійснювався поточний
ремонт дорожнього покриття вулиці Соборної, на що було використано 7,94
тонн асфальтобетонної дрібнозернистої суміші типу Б10 марки 2. Поновлено
розмітку на пішохідних переходах.
Для забезпечення безпеки дорожнього руху біля навчальних закладів та
дитячих садочків встановлені відповідні дорожні знаки.
З метою покращення освітлення вулиць міста, селищ та сіл Баранівської
ТГ постійно проводилось обстеження ліхтарних ліній , їх ремонт, заміна ламп
та ліхтарів . Змонтовано та введено в експлуатацію біля 1500 метрів нових
мереж
вуличного освітлення в смт. Полянка, Першотравенськ та селах
Смолдирів, Кашперівка.
Регулярно проводився
моніторинг
стану
зелених
насаджень і
встановлювався ступінь їх аварійності. Комісією, затвердженою рішенням
виконкому Баранівської міської ради, складались акти обстеження зелених
насаджень , які підлягались видаленню і , на підставі розпорядження міського
голови , проводилось зрізання таких дерев. В першу чергу такі роботи
виконувались на територіях навчальних закладів, дошкільних навчальних

закладів, дитячих ігрових майданчиках, вздовж вулиць та тротуарів ,тощо .
Зокрема, зрізання аварійних дерев проведено на території шкіл Рогачова,
Острожка, Полянки, ліцею №2. Також видалення аварійних дерев проводилось
у приватному секторі за поданими заявами громадян.
Значна увага приділялась утриманню в належному санітарному стані
місць поховання та кладовищ по Баранівській ТГ. Проводився збір та вивезення
сміття, вирубування чагарників, порослі кущів і дерев, скошування зілля. Всі
кладовища ТГ забезпечені піском. Надавались ритуальні послуги по копанню
та прибиранню могил .
Працівниками відділу благоустрою та ЖКГ проводились роботи з
облаштування квіткових клумб – перекопування ділянок та висаджування
деяких видів багаторічних квітів, догляд за ними. По вулиці Соборній
облаштовані клумби біля дитячого майданчика. Також були висаджені квіти
біля в’їздних знаків до м.Баранівки. Обкошувалась територія вздовж вулиці
Першотравенської у напрямку КПП та Звягельської від «Органік-Мілк».
Приведені до належного естетичного вигляду альтанки біля «Журавля».
Щотижня проводилось прибирання сміття у місцях масового відпочинку
громадян – «Видолоч», «Журавель» та пляж.
Також працівниками відділу виконувались різні ремонтно-господарські
роботи.
Відділом благоустрою та ЖКГ надавались адміністративні послуги з видачі
довідок (1527 шт.) , виготовлення ксерокопій та послуг ринку , видавались
ордери-дозволи (19 шт.) на проведення земляних робіт по підключенню до
мережі водопостачання та водовідведення та їх ремонту.
З
метою
формування екологічної свідомості в населення щодо
раціонального поводження з відходами, популяризації даного питання ,а також
виконання природоохоронного законодавства і дотримання встановлених
Правил благоустрою на території Баранівської ТГ працівниками відділу
благоустрою проводилась значна роз’яснювальна робота серед населення
громади та учнівської молоді . З цих питань було підготовлено і опубліковано
ряд матеріалів на сторінках періодичної преси та на офіційному сайті міської
ради.

№
з/п
1
2

Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та
ЖКГ Баранівської міської ради
грн.
2020 рік
2021 рік
Назва послуг
Порівняння
Вивезення сміття від
647 513
635 730
-11 783
населення
Вивезення сміття від
441836
532 297
+90 461
юридичних осіб

3
4
5
6
7
8
9

Вивезення сміття від
населення по старостатах
Послуги ринку
Оренда приміщень
Ритуальні послуги
Оренда торгового місця
(реклама)
Послуги по наданню довідок
Продаж металобрухту
Всього:

427169

461 026

+33 857

71 781
35 607
65 540
55 886

70 347
5 013
76 060
52 123

-1 434
-30594
+ 10 520
-3 763

16 752
4 802
1 766 886

6 184
17 987
1 856 767

-10 568
+13 185
+89 881

В 2021 році за надані послуги по спеціальному фонду надійшло
1 856,767тис. грн. та здійснено видатків на загальну суму 1 856,831 тис. грн. , з
них видатки становлять на:
- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів - 877,958
тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 434,269 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 481,574 тис. грн.;
- інші поточні видатки (податки) - 63,030 тис. грн.;
В 2021 році придбано щебеневої суміші 1600 т на суму 200 000 грн.,
асфальто-бетону 7,94 т. на суму 19 056 грн. , піску 600 м.куб. на суму 90 000
грн., розривних пород 40т. на суму 1205,18 грн.
Триває Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торговотренінгового центру в м.Баранівка . У 2021 році виділено з державного фонду
регіонального розвитку 28 697,401 тис.грн. За 2021 рік касові видатки на
будівництво даного об’єкту становлять 31 938,555 тис.грн., в т.ч.:
- кошти ДФРР – 28 697,401 тис.грн.;
- кошти Гранту – 563,968 тис.грн.;
- кошти місцевого бюджету – 2 677,186 тис.грн.
КП «Баранівка міськводоканал»
Своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по усуненню аварійних
ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають значний термін
експлуатації.
Баранівською міською радою в 2021 році було виділено коштів на
відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги та
розміром витрат на їх виробництво для КП «Баранівка міськводоканал» 195,0
тис. грн.
Освіта
У 2021 році відділ і заклади освіти Баранівської міської територіальної
громади працювали над реалізацією 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». Аналізуючи

підсумки роботи усього освітянського колективу громади за 2021 р., не
зважаючи на виклики, спричинені глобальною пандемією COVID19, можна
констатувати, що за активної підтримки міської ради, у співпраці з іншими
відділами та установами, батьківською громадськістю, в основному вдалося
забезпечити належне функціонування закладів освіти. У підпорядкуванні відділу
освіти станом на 31.12.2021 року перебувало 11 закладів загальної середньої, 14
дошкільної та 1 позашкільної освіти.
Дошкільна освіта
Станом на 31.12.2021 року в громаді функціонує 14 закладів дошкільної
освіти різних типів, з них: 11 - ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год та 3 –
малокомплектні дошкільні заклади на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. Всього
в ЗДО функціонує 36 груп: з них 5 ясельних та 31 дошкільна групи. Груп
короткотривалого перебування дітей – 3. За даними проведеного обліку дітей від
0 до 6 років в громаді проживають 1082 дітей. Кількість дитячого населення
переважно зменшилась у сільській місцевості. Відвідують дошкільні заклади 717
дітей, 22 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. Черги на
влаштування дітей до ЗДО громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років
закладами дошкільної освіти становить 93%. Директорами закладів дошкільної
освіти проводиться належна робота щодо організації харчування дітей у
відповідності ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» та Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. У 11 дитячих
садках організовано 3-разове харчування. Харчуються 628 дітей. Звільнено від
плати за харчування 100 дитини, з них 36 дітей воїнів АТО. Виконання
натуральних норм харчування в середньому виконуються на 77% в яслах та 72%
у садках. Середня вартість утримання однієї дитини за 2021 рік становить
34761,54 грн. У всіх закладах дошкільної освіти вчасно проведено поточні
ремонти. Організацію освітньо-виховного процесу забезпечують 89
педагогічних працівників, 55 з яких мають вищу педагогічну освіту, у тому числі
35 фахову.
Загальна середня освіта
З 01.01.2021 року ряди закладів освіти Баранівської територіальної громади
поповнилися ще одним закладом загальної середньої освіти. Це
Першотравенський ліцей. Таким чином, на 31.12.2021 р, загальна кількість
здобувачів освіти становила 2880 осіб.
Головним показником якості освіти безумовно є державна підсумкова
атестація та зовнішнє незалежне оцінювання. Але, у зв’язку з карантинними
обмеженнями, в 2020-2021 н.р. випускники 4, 9 та 11 класів ЗЗСО були звільнені
від державної підсумкової атестації. Що ж до ЗНО, то одинадцятикласники мали
можливість здавати іспити за бажанням. Відділ освіти забезпечив своєчасний
безкоштовний підвіз усіх учасників до пунктів тестування у м. НовоградіВолинському та Житомирі.
Із 24 претендентів на отримання свідоцтв про здобуття базової середньої
освіти з відзнакою, підтвердили відзнаку 23 випускники 9 класів. Із 15
претендентів на золоті медалі підтвердили відзнаку «Золота медаль» 15
випускників, 5 – отримали срібні медалі.
Відповідно до нового законодавства рішенням виконавчого комітету
Баранівської міської ради від 26.08.2021р №139 було затверджено мережу 36

груп подовженого дня у 8 ЗЗСО, що з 01.01.2021 р. фінансуються з освітньої
субвенції.
У 2020/2021 н.р. вихованці міського Будинку дитячої творчості узяли участь
в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах та завоювали 92 дипломи,
з яких 14 міжнародного, 29 всеукраїнського та 49 обласного рівнів. Із них: 3
Абсолютні місця, 2 ГРАН-ПРІ, 42 дипломи І ступеню,
29
дипломів ІІ ступеню та 16 дипломів ІІІ ступеню.
В ЗЗСО було організовано роботу 43 гуртків, у яких займається 778 учнів..
У 2020-2021 навчальному році була розширена мережа інклюзивних класів і
груп. Загалом було організоване інклюзивне навчання для 12 учнів: (5 в
Баранівському ліцеї №1 (2, 5, 7, 8, 9 класах), 4 у Баранівському ліцеї №2 ім.
О.Сябрук (1,2(2 дитини) та 5(2 дитини) клас), 1 учень (1 клас)
Першотравенського ліцею та 2 учні у Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. (1 та 4 клас)
та для 9 дітей у закладах дошкільної освіти, а саме: у Баранівському ЗДО
«Сонечко» 7 дітей та у Кашперівському ЗДО – 1 дитина, Першотравенському
ЗДО – 1 дитина. До штатних розписів цих закладів освіти введено посаду
асистентів вчителя та вихователя.
Вартість утримання одного учня загальноосвітнього закладу громади за 2021
рік складає 32819,59 грн. ( враховуючи витрати місцевого бюджету та освітню
субвенцію). Загальний бюджет галузі освіти ОТГ на 2021рік становить 142 млн.
611тис. грн. Із них: освітня субвенція – 74 млн. 199 тис. грн, інші кошти
спеціального фонду – 3296тис. грн.
За кошти громади фінансується: - заробітна плата всіх працівників закладів
дошкільної освіти, міського будинку дитячої творчості, відділу освіти та
технічно-обслуговуючого
персоналу
шкіл;
комунальні
послуги
(електроенергія, газ, водопостачання); - тверде паливо для котелень; - паливномастильні матеріали для шкільних автобусів; - продукти харчування для дітей
пільгових категорій; - капітальні й поточні ремонти приміщень, техніки й т.д.; закупівля матеріалів, обладнання й інвентаря; - підвищення кваліфікації
педагогів; - відрядження команд на обласні змагання, конкурси й олімпіади; У
2021 році оздоровлено 10 дітей громади пільгових категорій в санаторії.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».
2. Проблемні питання
- Придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти у
кількості 2 штук.
- Необхідність будівництва спортивного залу та перекриття даху в опорному
закладі освіти «Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук».
- Проведення планових заходів по протипожежній безпеці.
- Завершення капітального ремонту ЗДО «Сонечко».
- Ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Соціальна сфера
Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради
забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території громади у
сфері соціального захисту населення.
При управлінні діють структурні підрозділи
- Центр надання соціальних послуг;
- Багатофункціональний центр реабілітації;
- Відділ бухгалтерського обліку.
Станом на 31.12.2021 року штатним розписом управління соціального
захисту населення затверджено 49 штатних одиниць, загальна чисельність
фактично працюючих – 47 осіб.
Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів
надає базові соціальні послуги:
1.Догляд вдома;
2.Соціальний супровід;
3.Соціальна інтеграція та реінтеграція;
4.Соціальне супроводження прийомних сімей;
5.Консультування;
6.Представництво інтересів;
7.Соціальна профілактика;
8.Соціальне таксі;
9.Натуральна допомога;
10.Інформування;
11.Послуга прокату.
12. Патронат над дитиною.
На постійному обслуговуванні перебуває 285 одиноких непрацездатних
громадян, які отримують соціальну послугу «догляду вдома», із них:
235 - на безкоштовному обслуговуванні;
50 - на платному обслуговуванні.
В резерві перебуває – 60 осіб.
За 2021 рік соціальними робітниками надано 132171 послуг, із них: 1292
платних послуг, на суму - 65494,79 грн. (із них 20 диференційна плата - на суму
914,9 грн.). Сестрами медичними центру надання соціальних послуг надано 9508
соціально – медичних послуг для 419 осіб. Соціальними робітниками з
комплексного ремонту надано 1311 послуг, із них: - 1084 послуг для 180 осіб
(підопічних) (порізка і порубка дров, чистка садків, дрібний ремонт, чистка сніг,
обкошування прибудинкової території тощо); - 227 послуг – УСЗН.
В центрі надання соціальних послуг на обліку перебуває 48 сімей, що
опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 143 дитини.
Спільно із службою у справах дітей міської ради, представниками
старостинських округів, медичними працівниками, та представником
ювенальної превенції здійснено
184 виїзди, обстежено 472 сім’ї, що
перебувають у СЖО, в яких виховується 1304 дитини.
Нововиявлені 46 сімей.

13 сім’ям, в яких діти мають інвалідність, запропоновано соціальні
послуги, а також пройти курс реабілітації в багатофункціональному центрі
реабілітації УСЗН. 6 дітей пройшли курс реабілітації.
За рік складено 172 акти оцінки потреб сімей/осіб.
Соціальним супроводом охоплено 30 сімей, які опинилися у СЖО, і
потребують сторонньої допомоги, що становить 62,5% від загальної кількості
сімей на обліку ( навантаження 10 сімей на 1 ФСР). Даним сім’ям/особам надано
1376 соціальних послуг.
На постійному контролі перебуває питання щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які перебувають у СЖО. У 2021/2022
навчальному році забезпечено – 25 дітей .
Сприяли в оформленні пакетів документів та проходження реабілітації в
центрі «Крапка відліку» 8 сімей СЖО та перебування в кризовому центрі
м.Житомира 1 сім’ї. Частина сімей пройшла реабілітацію та повернулась додому.
25 дітей проходили медичне обстеження у клінічній дитячій лікарні № 8
в м.Києва. 10 дітей відправлено на безкоштовне оздоровлення в обласний
санаторій радіаційного захисту для дорослого та дитячого населення
Житомирської області, смт. Камяний Брід на 10 днів.
27 дітей пільгових категорій відвідали новорічну виставу Житомирської
обласної філармонії ім. С.Ріхтера.
До міжнародного Дня захисту дітей ФСР тісно співпрацювали з
підприємцями громади щодо надання благодійної допомоги дітям. Зібрано та
сформовано 230 подарунків та вручено дітям із сімей, які перебувають на обліку
в ЦНСП.
На території громади проживає 13 сімей, в яких виховується 17 дітей, що
перебувають в закладах інституційного догляду. Фахівцями із соціальної роботи
було відвідано дані сім’ї та проведено інформаційно- роз’яснювальну роботу
щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з метою
повернення їх в біологічні сім’ї. Як результат - повернулися в біологічні сім’ї
та приступили до навчання в школи громади – 3 дітей із 3 сімей). Даним сім’ям
постійно надається підтримка від благодійних фондів, зокрема, з Канади ( одяг,
взуття, шкільне приладдя, засоби гігієни тощо).
Під соціальним супроводженням перебуває 6 прийомних сімей, в яких
виховується 8 дітей . Даним сім’ям надано 129 соціальних послуг.
Проведена посильна робота щодо сприяння у придбанні житла за рахунок
субвенції з державного бюджету для 4 дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебували на квартирному обліку
в громаді. Житло придбали у м.Житомирі, м.Бердичеві та Бердичівському
районі, м.Обухові Київської області. Надалі проводиться
робота
щодо
підбору та придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету особі з
числа дітей у 2021 році.
Проведено інформаційну роботу з особами з числа дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком від 25 до 35 років,
які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному
обліку та користуються позачерговим правом на отримання житла.

У 2021 році в громаді запроваджена послуга «Патронат над дитиною».
Кандидати у патронатні вихователі пройшли навчання у м.Києві. У жовтні 2021
року влаштовано 4 дитини із сім’ї, яка перебуває в СЖО, у патронатну сім’ю.
Проведено профілактичну роботу з 22 особами, які умовно засуджені та
перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації ( послуга
«соціальна профілактика») .
Зареєстровано та розглянуто 267 звернень по телефону «гарячої лінії».
Зареєстровано 102 заяви та здійснено 568 виїздів послуги «соціальне таксі»
по перевезенню осіб (дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорнорухового апарату. Крім того здійснюється підвіз дітей з інвалідністю до
багатофункціонального центру реабілітації, а також здійснюються виїзди у сім’ї,
які опинилися у СЖО, по старостинських округах.
Проведено заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти
насильства».
Основна мета діяльності Багатофункціонального центру реабілітації УСЗН
Баранівської міської ради полягає в сприянні задоволення потреб дітей з
інвалідністю та дітей, які належать до групи ризику щодо отримання
інвалідності, в послугах реабілітації.
У 2021 році працівники
багатофункціонального центру реабілітації у своїй діяльності орієнтувались на
раннє виявлення та надання індивідуальних послуг дітям, які належать до групи
ризику щодо отримання інвалідності та консультування сімей, в яких
виховуються ці діти.
Протягом 2021 року послуги комплексної реабілітації отримали 124
дитини. З них 41 дитина з інвалідністю (41 % від загальної кількості дітей,
потребуючих послуг реабілітації) та 83 дитини, які належать до групи ризику
щодо отримання інвалідності (83 % від загальної кількості дітей, потребуючих
послуг реабілітації).
6 дітей з інвалідністю пройшли по 2 курси комплексної реабілітації; 1
дитина з інвалідністю – 3 курси; 1 дитина з інвалідністю – 4 курси.
19 дітей групи ризику пройшли по 2 курси реабілітації; 1 дитина – 4 курси
реабілітації.
До реабілітаційних послуг залучено 1 дитину з Довбиської ОТГ.
Реабілітаційні послуги вдома (патронаж) отримали 7 дітей.
До реабілітаційних послуг, окрім дітей з м. Баранівка, завдяки послузі
УСЗН «соціальне таксі», залучені діти сіл Явне, Лісове, Острожок, Рогачів,
Млини, Вірля, Климентіївка, Смолдирів, Зеремля, смт. Першотравенськ, смт.
Полянка.
Практичний психолог провела інформаційну роботу з батьками дітей, що
повернулися з інтернатних закладів. Одна дитина пройшла комплексний курс
реабілітації в багатофункціональному центрі реабілітації.
Соціальна робота в Баранівській громаді проводиться на належному рівні.
Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених, батьківського піклування». постановами Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», іншими нормативно-правовими
документами служба у справах дітей міської ради забезпечує реалізацію на
території громади державної політики з питань соціального захисту дітей,
зокрема забезпечує безпосереднє ведення справ і координацію діяльності
стосовно захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Станом на 01.01.2022 року на первинному обліку служби у справах дітей
перебуває 94 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них
влаштовані до сімейних форм виховання 87 дітей, підлягають усиновленню 7
дітей.
Службою здійснюється нагляд за 8 усиновленими дітьми до досягнення
ними 18-річного віку.
На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 8
дітей.
У 2021 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 15
дітей, з них 7 влаштовані під опіку/піклування.
Станом на 01.01.2022 року на обліку дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 101 дитина із 39 сімей.
Протягом року службою у справах дітей у спільній роботі з фахівцями із
соціальної роботи УСЗН міської ради, представниками старостинських округів
міської ради, медичними працівниками, Баранівським РС УДСНС України у
Житомирській області здійснено обстеження 134 сімей, які переважно (за
результатами проведеної оцінки потреб дитини та її сім’ї) перебувають у
складних життєвих.
Спільно з інспектором ювенальної превенції відділу поліції проведено 11
профілактичних рейдів «Діти вулиці» та «Вокзал», в ході яких обстежено 75
сімей з метою проведення профілактики правопорушень, бесід з батьками щодо
наслідків безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків
серед дітей, підготовки дітей до школи, до осінньо-зимового періоду, а саме
своєчасної заготівлі твердого палива, утеплення вікон, налагодження побуту та
інше. У процесі роботи ініційовано притягнення 33 батьків до адміністративної
відповідальності за ст.184 КУпАП.
Протягом 2021 року проведено 14 засідань комісії з питань захисту прав
дитини розглянуто 69 нагальних питань.
У 2021 році 3 батьків відносно 7 дітей позбавлено батьківських прав (з них
2 за поданням органу опіки та піклування).
При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів дітей
обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною
юридичною особою. Так, у 2021 році взято участь у 30 судових засіданнях по
захисту прав та законних інтересів дітей.
Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист майнових
та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа. За поданням служби у справах дітей 10 дітей, які досягли 16річного віку взято на облік громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і на соціальний квартирний облік та інше. Також, забезпечено участь у
2021/2022 рр. у напрямі держави щодо спрямовання субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа.
Надання адміністративних послуг.
Центр є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється
виключно через адміністраторів за принципом «єдиного вікна».
Основним завданням Центру є – своєчасне, повне і якісне надання
адміністративних послуг населенню.
До безперечних переваг роботи ЦНАП можна віднести:

спрощене й комфортне отримання громадянами адміністративних послуг,

протидію корупції та уникнення використання посередницьких послуг,

повне інформування клієнтів та відвідувачів з будь-яких питань,

організацію інформаційного обміну даними між службами і повний
контроль за здійсненням їх адміністрування,

скорочення кількості документів, що подаються замовниками в складі
вхідного пакету документів.
На теперішній час в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мають
можливість отримати 285 видів послуг. У тому числі через Центр надаються
платні послуги.
Плата за надання адміністративних послуг зараховується до міського
бюджету та до державного бюджету.
Статистика обслуговування
Протягом 2021 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло
23376 звернень, а саме:
- питання місцевого значення (житло, містобудування, земля, благоустрій
тощо) -2651;
- паспортні послуги (вклейка 25-45років) – 23;
- державний земельний кадастр – 2548 ;
- реєстрація речових прав на нерухоме майно – 3388;
- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 233адмінпослуг, 193 виписки з ЄДР;
- реєстрація громадських об’єднань – 31;
- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 8555;
- адмінпослуги соціального характеру - 5754
Робота сектора реєстрації місця проживання
За 2021року – 13562 особи, а саме:
зареєстровано місце проживання – 819осіб;
знято з реєстрації місця проживання – 978 особу;
здійснено перереєстрацію місця проживання – 1850 особам;
видано довідок та витягів з реєстру – 4908 штук;
розглянуто адміністративних справ – 111 справ;
оформлено будинкових книг – 92 шт.;
опрацьовано запитів – 2245шт.;
надано консультацій – 3559шт.

В 2021роках, на період карантину, сектор жодного дня не припиняв
роботу, не обмежував щоденну кількість громадян на прийомі.
Більш того, працівники сектору здійснили заходи для створення умов для
більшої захищеності працівників та відвідувачів при здійсненні прийому.
Згідно статистики, навантаження на працівника в 2021 році, порівняно з
попередніми роками, значно виросла тому, що в громаді збільшилася загальна
кількості громадян (за рахунок смт. Першотравенськ додалося ще майже 3,5
тисячі громадян). У той час необхідно зауважити, що працівники сектору
достойно справляються із покладеними на них завданнями.
Протягом звітного періоду відбулось збільшення кількості видів послуг,
що надаються ЦНАП.
З метою створення для громадян максимально доступних та якісних умов
отримання
послуг соціального характеру проводилась робота щодо
запровадження надання послуг соціального характеру через ЦНАП.
Запроваджено інтегрування кейсу адмінпослуг соціального характеру,
запроваджено практику системної взаємодії між структурними підрозділами
соціального захисту населення та ЦНАП з питань якісної організації надання
послуг в т.ч. навчань для адміністраторів. Таким чином на сьогодні в ЦНАП
протягом 2021 року надавалось 36 послуг соціального характеру.
Організовано прийом жителів(отримувачів соціальних виплат) міста
Баранівка щодо прийому пакету документів на всі види соціальної підтримки
населення – січень 2021р
Всього надано 4247 адміністративні послуги за допомогою програмного
комплексу «Соціальна громада» (електронно)
Допомоги- 1814
Субсидії –1924
Пільги - 505
З них 1526 заявників, отримувачів адміністративних послуг соціального
характеру жителі міста Баранівка, 2721 адміністративні послуги було надано
жителям старостинських округів, сформовано старостами перевірено на рівні
посадової особи відділу адміністративних послуг соціального характеру, а також
сформовано працівниками відділу кабінету № 10, які забезпечують прийом
громадян сіл Табори, Йосипівка, Жари.
Прийнято безпосередньо від заявників паперових звернень щодо
адміністративних послуг соціального характеру– 1507
Зроблено запитів на інформацію про перебування на обліку до Районної
філії Баранівського центру зайнятості та інформацію про призначення допомог,
розміру доходів отримувачів до Відділу №1 м. Баранівки Новоград-Волинської
РДА - 932,
Складено актів обстеження матеріально-побутових умов окремих категорій
громадян, які претендують на певний вид адміністративної послуги соціального
характеру відповідно до постанови КМУ від 16.01.2019 № 18 зі змінами»
Положення про головного державного соціального інспектора та державного
соціального інспектора -315,
Проведено повідомну реєстрацію галузевих( міжгалузевих) і
територіальних угод колективних договорів відповідно до ст.34 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997№280/97-ВР,ст 15 Кодексу
Законів про працю в Україні від 10.12.1971р в кількості – 14,
Прийнято та опрацьовано реєстрів на передачу справ від старостатів – 544,
Сформовано та передано до Відділу №1 (бек офісу) реєстрів на паперові
екземпляри справ в кількості всього -708.
У вересні 2021 року було взято участь в онлайн тренінгу на рівні
Міністерства соціальної політики,презентація впровадження програмного
комплексу, як краща практика Житомирської області.
Січень 2021 року було підключено до програмного комплексу «Соціальна
громада»Першотравенськийстаростинськийокруг,проведено навчання в частині
роботи з програмним комплексом.
Розроблено та подано на затвердження сесії міської ради інформаційні картки
адміністративних послуг соціального характеру в кількості –62,
Опрацьовано звернень громадян в частині надання консультацій – 4264
Щоденні консультації діловодів старостинських округів щодо порядку та
організації прийому громадян в частині надання адміністративних послуг та
повідомлення про їх рішення.
Замовлено на сайті ДП Інформаційно – обчислювальний центр
Міністерства соціальної політики два модулі для встановлення програмного
комплексу в старостатах Йосипівки,Жари.
З метою забезпечення реалізації експериментального проєкту “єМалятко”
Центр надання адміністративних послуг приєднався до загальнодержавного
проєкту метою якого є спрощення отримання державних послуг, допомога
батькам немовляти уникнути бюрократії та надати можливість займатися
приємними сімейними турботами замість тяганини з документами.
Щоб отримати послугу, батькам буде необхідно мати при собі паспорти,
ІПН (за наявності), медичне свідоцтво про народження та 20 вільних хвилин для
заповнення заяви з адміністратором.
Впровадження послуги єМалятко реалізується Міністерством цифрової
трансформації України за підтримки програми EGAP (Швейцарська
Конфедерація та Фонд Східна Європа), SURGe за підтримки Уряду Канади,
проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми U-LEAD з Європою.
Також з метою задоволення потреб та інтересів мешканців територіальної
громади до переліку послуг ЦНАП було включено послуги регіонального
сервісного центру МВС в Житомирській області та підписано угоду про
співпрацю.
Пересувний центр виїжджає за графіком у м Баранівка і надає громадянам
найбільш поширені адміністративні послуги сервісних центрів МВС: реєстрація
та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача
міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок
про відсутність судимостей. Це вперше, коли не громадяни мають їхати за
отриманням державних послуг, а державний сервіс рухається до громадян.
Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму та
обізнаності адміністраторів. Адміністратори ЦНАП постійно підвищують свій
рівень кваліфікації шляхом участі в онлайн семінарах, які організовують
Мінцифра та на цифровій платформі “Дія” . Після участі в навчанні
адміністратори ЦНАП отримали відповідні сертифікати.

З метою організації системи доступності адміністративних послуг Центром
надаються послуги не лише мешканцям міста. Так, низка видів послуг надаються
мешканцям і суб’єктам господарювання інших населених пунктів.
Також для створення зручних та доступних умов отримання послуг
суб’єктами звернень у межах Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади утворено 10 віддалених місць для роботи адміністраторів ЦНАП, у яких
обслуговування здійснюють старости-адміністратори відповідних сіл та селищ.
Для оплати послуг в приміщені ЦНАП встановлено платіжний термінал, в
якому можна здійснити оплату адміністративних послуг, а саме: за реєстрацію
місця проживання, реєстрацію нерухомого майна, послуги ДЗК, сплатити
комунальні платежі, здійснити поповнення мобільного, інтернет зв’язку,
сплатити земельний податок з фізичних осіб та здійснити інші платежі.
Відвідувачі мають можливість скористатись безкоштовним WI-FI.
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від
інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусу проводяться відповідні заходи, а саме:

- постійно проводиться дезінфекція приміщень;
- громадяни з ознаками вірусної хвороби до приміщення не
допускаються;
- працівники та відвідувачі повинні перебувати в приміщенні тільки
в захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно, або
респіраторі;
- очікування відбувається ззовні приміщення з дотриманням
принципів соціального дистанціювання (1,5 м).
Весь час, поки триває карантин, з метою недопущення
розповсюдження коронавірусної хвороби, збереження здоров’я та
забезпечення безпеки працівників і оточуючих людей, враховуючи
рекомендації Мінцифри прийом здійснюється з дотриманням всіх
санітарних норм.
Культура та спорт
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є виконавчим
органом Баранівської міської ради, створений Баранівською міською радою,
підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується відповідним органам
виконавчої влади щодо здійснення делегованих повноважень.
Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль за його
діяльністю.
Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої
самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах визначених
законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, державної
політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту,
шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу

комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. Робота установ
культури громади спрямована на задоволення потреб людини у розвитку своєї
особистості, творчого потенціалу, збереження і примноження національного
скарбу-фольклору, збереження історико-культурної спадщини, естетичного
виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні.
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю,
створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих
зразках української та світової культури.
Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні наступні
заклади:
 Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;
 Міський стадіон;
 Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;
 Баранівська школа мистецтв;
 Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;
 Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;
 Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;
 Будинок культури смт. Полянка.
Культурно-мистецькі заходи:
За перше півріччя 2021 року було проведено:
Урочисті мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків – 10;
Тематичні заходи – 4;
Театралізовані масові заходи – 2;
Творчі звіти колективів художньої самодіяльності громади -5;
Участь в обласних конкурсах (онлайн) -5;
Обласний фестиваль – конкурс хорової пісні « Мамина вишня» ( онлайн).
Школа мистецтв
Участь у всеукраїнських, обласних фестивалях – конкурсах (онлайн) – 20

-

Бібліотечні установи Баранівської міської ради
Віртуальні історичні екскурси – 2
Онлайн інформаційні поавдомлення – 8
Засідання клубу за інтересом – 5
Онлайн – огляди літератури – 5
Книжкові виставки літератури – 41
Онлайн – презентації – 5
Години мужності – 10
Поетична вітальня – 1
Тематичні перегляди літератури -12
Флешмоби – 2
Огляди літератури – 13

-

Шевченківські читання – 4
Літературні години – 18
Літературно – музичні години – 6
Родинні свята – 4
Виставки вшанування – 10
Виставки – посвяти – 10
Виставки – реквієми - 5
Години історії – 7
Години пам’яті – 7
Патріотичні години – 4
Виставки вишиванок – 10
Бесіди – 12
Конкурси - 1

Баранівський історико - краєзнавчий народний музей
Тематичні фотодокументальні виставки -4;
Поетичні години -2;
Експозиційні виставки -1;
Історичні відео екскурсії -10;
Туристичні екскурсії -1;
Тематичні заходи - 20
Спортивно-масові заходи
Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту протягом півріччя 2021 року
проведено 4 місцевих змагань, взяли участь у 9 обласних спортивних змаганнях.
Також збірні команди громади взяли участь у таких турнірах:
- відкритий кубок Новоград-Волинської ОТГ з футзалу (січень-лютий);
- кубок Новоград-Волинського району з футболу (травень-червень);
- дитячо-юнацька футбольна ліга Житомирської області (2 вікових групи),
(квітень-червень);
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед юнаків (2 вікових групи),
(квітень-червень);
- першість Житомирської області з футболу (травень-червень);
- чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+ (травеньчервень).
Охорона здоров’я
Медична галузь Баранівської ОТГ представлена:
Первинна ланка
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської
ради надає першу медичну допомогу населенню Баранівської ОТГ.
1. Мережа:
- об’єкти всього – 6 одиниць;
- Лікарські амбулаторії – 6;

- з них – загальна практика сімейна медицина – 6 ( Баранівка,Суємці,
Кашперівка, Полянка, Рогачів, Першотравенськ).
- Фельдшерсько-акушерських пунктів – 0
- Фельдшерських пунктів – 0
- Забезпеченість ліжками денного стаціонару - 0. (наказ по ЦПМСД - № 83 від
29.11.2018 р.)
2. Фінансування закладу :
- Бюджет КНП «Центр ПМСД» –14813,1 тис. грн
- Інші надходження спеціального фонду (субвенція) –
- Касові видатки, в тому числі загальні суми на 1-го жителя в порівнянні з
минулим роком (в гривнях).
За 2021р.
Всього:
в т.ч.
- медикаменти

За 2021 р. на 1го жит.

За 2020 р. на 1го жителя

13873142,38
25641,30

- Заборгованість по взаєморозрахунках - немає
- по заробітній платі – термін оплати якої не настав
- по енергоносіях – немає
3. Матеріально-технічна база :
1. Холодильниками всі АЗПСМ забезпечені.
2. Наявність лічильників:
- теплової енергії – 0;
- електроенергії -23
- водопостачання холодної води – 2 ;
- -//- гарячої – 0.
Капітальні ремонти всього - не проводились
Поточні ремонти всього – 172955,21
Стан медичного обладнання та апаратури :
Питома вага обладнання та апаратури в працюючому стані – 100% Придбання
медичного обладнання та апаратури:
Назва медичного
обладнання

1

Портативна
медична
діагностика
(програмноапаратний
комплекс IDIS2GO
Дерматоскоп BS3+

2

Ціна,
грн.

Вартість
(сума),
грн.

Джерело
фінансува
ння

Звідки
отримали

Дата
поставки

1

89600

89 600,00

держ.закуп.

База
спец. мед.
постачання

березень
2021 р.

1

14530,
6

14530,60

держ.закуп.

База
спец. мед.
постачання.

березень
2021 р.

Кількість,
одиниць

№

3

Кисневий
концентратор

1

37000

37000,00

держ.закуп.

4

Кисневий
концентратор

3

37426

112278,00 держ.закуп.

5

Кисневий
концентратор

7

37000

259000,00 держ.закуп.

6

мішок АМБУ
дорослий

1

1300

1300,00

власні
кошти

7

Лампи TUV-30
бактерицид

4

206,02

824,08

власні
кошти

8

Пульсоксиметр

1

1700

1700,00

власні
кошти

9

Пульсоксиметр

1

500

500,00

власні
кошти

10

Вимірювач АТ

1

390,87

390,87

власні
кошти

11

Вимірювач АТ

1

374,5

374,5

власні
кошти

База
спец. мед.
постачання
База
спец. мед.
постачання
База
спец. мед.
постачання
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»
ПП
«МЕДІСАН
»

жовтень
2021 р.
жовтень
2021 р.
жовтень
2021 р.
лютий
2021 р.
квітень
2021 р.
листопад
2021 р.
листопад
2021 р.
листопад
2021 р.
листопад
2021 р.

Забезпеченість автомобільним транспортом : всього 9 одиниць.
ЛПЗ Баранівського району:
- Баранівська АЗПСМ - 4 (УАЗ,ВАЗ,ГАЗ,TOYOTA COROLLA)
- Кашперівська АЗПСМ – 1 (УАЗ)
- Першотравенська АЗПСМ – 1 ( Опель)
- Суємецька АЗПСМ – 2 (Таврія, Renault Daster)
- Рогачів АЗПСМ – 1 (ВАЗ)
Підлягає списанню – 1
- Суємці (Таврія)
- Кількість санітарного транспорту, пригодного до експлуатації та питома вага
від загальної кількості – 5/6 (83,0%).
5. Кадрове забезпечення :
- всього штатних посад – 72,5
тому числі госпрозрахункові відділення :
- штатних посад лікарів – 15,00
- штатних посад середніх медпрацівників – 28,25
- абсолютне число зайнятих посад – 68,25
- абсолютне число фізичних осіб – 71
- зайнятих посад лікарів – 12,75
- зайнятих посад середніх медпрацівників – 27,5
- кількість лікарів (фізичних осіб) - 12
- кількість середніх медпрацівників (фізичних осіб) - 30
- % укомплектованості посад фізичними особами район – 98%

- % укомплектованості посад лікарів фізичними особами – 80,0
- % укомплектованості посад середнього медперсоналу фізичними особами –
106 %
- абсолютне число штатних посад СЛА – 16,0
- абсолютне число зайнятих посад СЛА –14,0
- абсолютне число фізичних осіб СЛА – 17
- % зайнятості до штатних посад СЛА – 87,5%
- % укомплектованості штатних посад СЛА фізичними особами – 106
- абсолютне число штатних посад лікарів СЛА – 3,0
- абсолютне число зайнятих посад лікарів СЛА – 2,25
- фізичних осіб лікарів СЛА - 2
- % зайнятості штатних посад лікарів СЛА – 75 %
- % укомплектованості посад фізичними особами лікарів СЛА – 67 %
- абсолютне число штатних посад середнього медперсоналу СЛА – 7,0
- абсолютне число зайнятих посад середнього медперсоналу СЛА – 6,5
- фізичних осіб середнього медичного персоналу СЛА – 8
- % зайнятості до штатних посад середніх медпрацівників СЛА – 93 %
- % укомплектованості посад середнього медперсоналу СЛА фізичними
особами – 114%
- абсолютна кількість штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 0
- абсолютна кількість зайнятих штатних посад середнього медперсоналу ФАПів
(ФП) – 0
- абсолютна кількість фізичних осіб середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 0
- % зайнятості до штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 0
- % укомплектованості штатних посад фізичними особами середнього
медперсоналу ФАПів (ФП) – 0
- абсолютне число підлягаючих атестації лікарів за 2021 р. всього - 1
- атестовано за 2021 р. - 1
- підлягало атестації організаторів охорони здоров'я - 1
- атестовано організаторів охорони здоров'я - 1
- питома вага атестованих лікарів від підлягаючих за планом – 100
- абсолютне число підлягаючих атестації середніх медпрацівників – 3
- абсолютне число атестованих середніх медичних працівників – 3
- питома вага атестованих середніх медичних працівників від підлягаючих –
100%
На даний час працюють лікарі пенсійного віку :
- лікар ЗПСМ Баранівської АЗПСМ - 1
- - лікар ЗПСМ Першотравенської АЗПСМ – 1
Зміни у квартирному обліку:
- кількість лікарів, які перебувають на квартирному обліку всього - 0
в тому числі сільської місцевості - 0
- кількість середніх медичних працівників, які перебувають на квартирному
обліку всього - 0
в тому числі в сільській місцевості - 0,
- отримали житло всього лікарів - 0
в тому числі в селі - 0

- отримали житло середні медпрацівники всього - в тому числі в селі - 0
- отримали кредити на житло всього лікарів і середніх медпрацівників – 0
5. Житло для медичних працівників не закуповувалось
Реорганізація галузі охорони здоров’я району не проводилась
Мережа закладів ПМСД :
- Лікарські амбулаторії – 6
6. Впровадження сімейної медицини :
В ОТГ функціонує 6 амбулаторій ЗПСМ ( Баранівка,Суємці, Кашперівка,
Полянка, Рогачів, Першотравенськ ).
Штатних посад сімейних лікарів – 10,0
- фізичних осіб – 7
Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини – 15462
до загальної кількості населення – 100%.
7. Акредитація закладів :
Центр створений 01.08.2013 року. 22.12.2020 року підрозділи центру ПМСД
пройшли акредитацію.
8. Капітального ремонту потребують:
- АЗПСМ смт. Першотравенськ.
9. Стан медичної практики на підприємницьких засадах :
- Ліцензія на медичну практику отримана.
10. Висновки з управлінськими рішеннями
- фінансування центру згідно потреби;
- заборгованості по заробітній платі і нарахуваннях – немає
- заборгованості по енергоносіям та взаєморозрахунках - немає;
- показник атестації серед медичного персоналу вище обласного;
- показник атестації лікарів виконаний на 100%;
- показник укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів 95%;
- отримано в АЗПСМ с. Суємці за бюджетні кошти автомобіль Renault Daster;
- проведено ремонт з встановленням твердопаливного котла в АЗПСМ смт.
Першотравенськ;
- проводиться постійна робота по виконанню оптимальних показників
діяльності центру ПМСД;
- проводиться постійна робота по підвищенню ефективності та якості
медичного обслуговування;
- активно проводиться робота по профілактиці туберкульозу, онкологічних
захворювань, ВІЛ (СНІДу), серцево-судинних захворювань та ранньому їх
виявленню;
- проводиться постійне професійне навчання та підвищення кваліфікації
медичних кадрів;
- зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів центру.
Вторинна ланка
1.
На забезпечення закладу сучасною діагностичною апаратурою кошти
місцевого бюджету не виділялися. За рахунок коштів від господарської
діяльності закладу придбано:

№
з/п

Назва медичного
обладнання

Назва ЛПЗ,
якому
поставлено
(планується
поставити)
медичне
обладнання
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

1

Монітор пацієнта

2

Газоаналізатор крові з
мозливістю
визначення
електролітів, глюкози
та лактату

3

Кисневий
концентратор ОХ-10А

4

Система рентгенів ХMIND ДС

5

Кольпоскоп МК-300

6

Кисневий
концентратор ОХ-10А

7

Монітор пацієнта G3N
з капнографом

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

8

Когаулометр
напівавтоматичний 4-х
канальний

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

9

Компресор для
забезпечення роботи
дихальної апаратури

10

Кисневий
концентратор

11

Електрокардіограф

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"
КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

Цифрова мобільна
рентгенографічна
система: Комплекс
рентгенодіагностичний
цифровий КРДЦ-04АЛЬФА

КНП
"Баранівська
ЦРЛ"

12
…
Всього сумма та кількість

Всього сумма та кількість обладнання,
яке введено в експлуатацію

Кть,
од.

Ціна, грн.

Вартість
(сума), грн.

Дата
оплати

Дата
поставки
до ЛПЗ

Дата
вводу в
експлуата
цію

1

105 375,00

105 375,00

25.01.2021

20.01.2021

25.01.2021

1

271 000,00

271 000,00

08.02.2021

05.02.2021

08.02.2021

4

26 000,00

104 000,00

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

1

84 000,00

84 000,00

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

1

78 700,00

78 700,00

31.03.2021

26.03.2021

31.03.2021

5

25 000,00

125 000,00

08.04.2021

08.04.2021

08.04.2021

1

99 500,00

99 500,00

13.05.2021

30.04.2021

30.04.2021

1

85 000,00

85 000,00

21.05.2021

17.05.2021

30.06.2021

1

374 167,00

374 167,00

29.06.2021

29.06.2021

09.07.2021

1

594 112,00

594 112,00

29.06.2021

29.06.2021

09.07.2021

2

25 346,00

50 692,00

31.08.2021

27.08.2021

31.08.2021

1

1 550 000,00

1 550 000,00

22.12.2021

21.12.2021

21.12.2021

20

3521546,0

20

3521546,0

2. У 2021 році в інтернатурі проходили навчання 4 лікаря інтерна по
спеціальностям: дерматолог, ендоскопіст, гінеколог, анестезіолог.
3. На виплату пільгових рецептів окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань із місцевого бюджету кошти не виділялись.

Землеустрій громади.
Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних
відносин
Протягом 2021 року в сфері будівництва, архітектури та земельних
відносин:
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава
Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у м.Баранівка Житомирської області. Для
зміни цільового затверджено Детальний план території в межах вулиць Соборна,
Європейська, Пашкевича, Звягельська у місті Баранівка Баранівського району
Житомирської області для земельної ділянки по вул.Соборна 4а та
земельної ділянки загальною площею 0,4000 га по вул. Європейська;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська,
Звягельська в м. Баранівка Житомирської області для земельної ділянки по вул.
Звягельська, 8б;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць Соборна, Європейська,
Тищика у м.Баранівка Баранівського району Житомирської області для
земельної ділянки по вул.Тищика, 3Б;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць: Звягельська, Ярослава
Мудрого,
Г.Сковороди,
Калинова
в
м.Баранівка.
Для
розміщення будівлі прозорого офісу з зблокованими приміщеннями торговотренінгового центру за адресою: вул. Звягельська, 7-б, об’єктів закладів освіти за
адресою: вул. Звягельська, 7-е, (реконструкція Баранівського міжшкільного
ресурсного центру), вул. Звягельська, 7-є (спортивний майданчик Баранівської
ЗОШ №2 імені О.Сябрук), земельної ділянки по вул.Звягельська, 7-в
загальною площею 0,0083га, затвердженого рішенням Баранівської міської ради
27 сесії 8 скликання від 21.12.2018р №1519 зі змінами для земельної ділянки по
вул.Звягельська, 7-в;
- затверджено Детальний план території в межах вулиць Першотравенська,
Шевченка та частини річки Душнівка в м.Баранівка Житомирської області,
затвердженого рішенням Баранівської міської ради 27 сесії 8 скликання від
21.12.2018р. №1521, зі змінами для земельних ділянок по вулиці
Першотравенська, 2а та Першотравенська, 2е;

- затверджено Детальний план території «Визначення містобудівних потреб
земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) м. Баранівка
Новоград-Волинського району Житомирської області, для будівництва та
обслуговування магазину непродовольчих товарів, господарських будівель та
споруд;
- затверджено Детальний план території «Внесення змін до детального
плану території затвердженого рішенням Баранівської міської ради 26 сесії 7
скликання № 1440 від 12.11.2018 року. Визначення містобудівних потреб
земельної ділянки з кад. № 1820600000:01:006:0162, площею 1,2091 га,
будівництво холодного складу для зберігання посуду, в межах вулиць
Першотравенська, Дубрівське шосе в м. Баранівка, Новоград-Волинського
району Житомирської області»;
- затверджено Детальний план території та звіт про стратегічну екологічну
оцінку земельної ділянки за межами населеного пункту с. Острожок на території
Баранівської міської ради Баранівського району Житомирської області;
- розроблено та затверджено відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів
України від 01.09.2021 №926 «Про затвердження Порядку розроблення,
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» «З А В Д
А Н Н Я на розроблення комплексного плану просторового розвитку території
Баранівської міської
територіальної
громади
Новоград-Волинського
району Житомирської області»
- продано 2 земельні ділянки комунальної власності Баранівської ТГ для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
загальною площею 0,3228 га на суму 121 117,32 га.
За 2021 рік Баранівською міською радою укладено 13 договорів оренди землі
на землі запасу несільськогосподарського призначення загальною площею
13,4555 га на загальну суму 165,40 тис. грн. та 64 договори на землі запасу
сільськогосподарського призначення (невитребувані земельні частки (паї)
загальною площею 163,4655 га на загальну суму 147,05 тис. грн. Середній розмір
орендної плати за оренду земель несільськогосподарського призначення – 7% від
нормативно-грошової оцінки землі. Розмір орендної плати за оренду земель
сільськогосподарського призначення – 8% від нормативно-грошової оцінки
землі. Переважна більшість земельних ділянок передається міською ;4
радою в оренду з розміром орендної плати відповідно до рішень сесії – 12% від
нормативної грошової оцінки землі.
За 2021 рік Баранівською міською радою укладено 13 договорів оренди
комунального майна шляхом укладання через аукціон, де орендодавцем
виступає Баранівська міська рада, на загальну площу 578,28 м. кв. на загальну
суму місячної орендної плати 8474,35 грн.
Крім того, укладено 14 договорів оренди комунального майна шляхом
отримання майна без проведення аукціону з установами, організаціями,
діяльність яких фінансується за рахунок місцевого бюджету, загальною площею
935,45 грн. Розмір орендної плати становить 1 грн. в рік за об’єкт оренди.

Відповідно до чинного законодавства в 2021 році Баранівською міською
радою проведено 2 аукціони з продажу об’єктів малої приватизації загальною
площею 983,4 м.кв. на суму 627 892,9 грн.
Постійно проводиться контроль за використанням та охороною
земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та
землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого
режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення
та умов надання.
Вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного земельного
законодавства України на території громади, оперативне інформування
компетентних органів про будь-які випадки порушення земельного
законодавства на території громади.
Передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність
громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у
користування із земель комунальної форми власності відповідно до Земельного
кодексу України, участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів
оренди землі.
КУ «АМОР»
1. Було розроблено План громадської безпеки Баранівської міської ТГ на період
2021 року, даний план було затверджено розпорядженням міського голови №58од від 03.03.2021 року. В ході виконання пріоритетних завдань даного плану
було: 1. Організація та проведення національно - патріотичного виховання
молоді – було подано проект «Створення спортивно-туристичного клубу для
ветеранів АТО та молоді» на конкурс ініціатив від ПРООН – проект виграв,
очікуємо постачання спортивного спорядження на загальну суму близько 100
тис. грн.
2. Організація діяльності Громадського формування для охорони громадського
порядку – подано на конкурс ініціатив від ПРООН – проект виграв, очікуємо
постачання необхідного обладнання для роботи Громадського формування,
орієнтовна вартість проекту 110 тис. грн. Статут громадського формування
погоджено на виконавчому комітеті Баранівської міської ради.
3. Проведення заходів, щодо культури поведінки пішоходів, велосипедистів та
власників гужового транспорту на дорогах у нічний час – ГО «Органічний
простір» подали даний проект на конкурс «Підтримка розвитку інновацій у
місцевих громадах в межах Програми «Co-create with locals» (творимо інновації
спільно з місцевою громадою) – сума гранту - 2995 дол. США. Реалізація проекту
починається з 01.08.2021 року.
У смт. Полянка при селищній бібліотеці створено Центр спілкування на
селі для вразливих верств населення, за фінансової підтримки королівства
Нідерландів для центру було придбано меблі, орг. техніку на загальну суму 95
тис. грн. Даний центр активно використовується жителями селища.
КУ «АМОР» розробив у партнерстві з експертом М. Дацишиним та
Баранівською міської радою План місцевого економічного розвитку
Баранівської міської ТГ на період 2021 – 2023 роки. – рішення 14 сесії 8

скликання 18.06.2021 №345, даний план є економічним блоком Стратегії
розвитку Баранівської міської ТГ до 2027 року розробка якої триває.
-

-

Капітальні видатки були проведені на:
виготовлення ПКД та проведення експертизи робочого проекту
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Старченка в
м.Баранівка Житомирської області» на 9,530 тис. грн.;
перераховано за виконані роботи по проекту «Капітальний ремонт
дорожнього покриття по вул.Лермонтова в смт. Першотравенськ
Новоград-Волинського району, Житомирської області» в сумі 369,564 тис.
грн.;
придбано гойдалку подвiйну на ланцюгах,дерев'яний ком-кс "Малятко-2"
вартістю 49,990 тис. грн. за кошти обласної субвенції;
придбано дитячий iгровий майданчик для Першотравенського
старостинського округу вартістю 25,0 тис.грн.за кошти обласної субвенції;
придбано мiнi зем.снаряд"Нептун-4" з додатковим обладнанням та
причепом для перевезення вартістю 1410,958 тис.грн. за кошти субвенції
на соціально-економічний розвиток територій

Начальник відділу-головний бухгалтер

Людмила ЦИМБАЛЮК

