
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

12 березня 2019 року                                                                     № 1648 

Про врегулювання 
релігійних відносин 

Зважаючи на події, що мали місце в м. Баранівка 14.02., 15.02., 
20.02., та 10.03. поточного року і відбулися за безпосередньої організації 
протоієрея Романа Клима, Благочинного Баранівського району, а 
також єпископа Житомирського та Новоград-Волинського Никодима 
Української Православної Церкви Московського Патріархату, з метою 
уникнення міжконфесійної ворожнечі та недопущення на території 
громади громадських заворушень, керуючись ст. ст. 5,18,29 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати дії протоієрея Романа Клима, Благочинного Баранівського 
району, а також єпископа Житомирського та Новограда-
Волинського Никодима Української Православної Церкви 
Московського патріархату протиправними, антидержавними, такими, 
що провокують релігійну ворожнечу та посилюють суспільно-політичну 
напругу на території громади. 

2. Підтримати рішення релігійної громади - громадської 
організації Української Православної Церкви Різдва Богородиці в м. 
Баранівка про перехід до Православної Церкви України. 

3. Рекомендувати релігійній громаді - громадській 
організації Української Православної Церкви Різдва Богородиці спільно з 
представниками Баранівської міської ради із залученням працівників 
Баранівського відділення поліції провести інвентаризацію матеріальних 
цінностей та основних засобів, що перебувають у віданні релігійної 
громади за місцем розташування храму Різдва Пресвятої Богородиці у м. 
Баранівка. 



4. Доручити Баранівському відділенню поліції забезпечити 
цілодобову охорону культової споруди - храму Різдва Пресвятої 
Богородиці у м. Баранівка. 

5. До моменту проведення перереєстрації релігійної громади 
- громадської організації Української Православної Церкви Різдва 
Богородиці у зв’язку з переходом до Православної Церкви України 
призупинити вчинення повноважними органами Баранівської міської ради 
розгляду питань щодо оформлення правовстановлюючих документів на 
приміщення хаму, а також на земельну ділянку, на якій він розташований. 

6. Уповноважити Баранівського міського голову (Душка А.О.) 
підписати від імені ради звернення до Служби Безпеки України, 
Національної поліції України та Генеральної прокуратури України для 
надання правової оцінки діям представників Української Православної 
Церкви Московського Патріархату, а саме протоієрея Романа Клима, 
Благочинного Баранівського району, а також єпископа Житомирського та 
Новоград-Волинського Никодима. 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 

Міський голова                                                                         А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                            №1742 
 
 
Про оголошення «сезону тиші»  
в місцях масового розмноження  
та вирощування потомства диких тварин 
 
       
      Розглянувши лист від 27.02.2019р №188 ДП «Баранівське лісомисливське 
господарство» відповідно до ст.39 Закону України «Про тваринний світ», 
керуючись п. 37 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» міська рада 
 
 В И Р І Ш И Л А:   

- визначити місця для розмноження диких тварин в кварталах 
підприємства, які згідно мисливського лісовпорядкування визначені як 
відтворювальні ділянки та оголосити в них «сезон тиші» в період з 01 квітня 
по 15 червня кожного року з обмеженням господарської діяльності всіх видів 
рубок (крім ліквідацій можливих наслідків природної стихії та техногенних 
аварій) 

 

Баранівське лісництво: 
Квартали 11,12,23-28,38-42,52-55,74-80,94-96,98,99, загальною площею 
1801,4 га; 
 
Зеремлянське лісництво: 
Квартали 35-38,53-56,72-75,88-91,27,28,31,32,45-
46,50,61,62,67,68,77,78,83,84, загальною площею 2217 га; 
 
Явенське лісництво: 
Квартали 6,7,8,15,16,17,18,19,23-28, загальною площею 1392 га. 
 
 

 Міський голова                                                                       А.О. Душко                                     

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

29 сесія 8 скликання 
        
12 березня 2019 року                                                                               №1747 
        
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 2018 рік 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 2018 рік, на 
підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА 

1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 
2018 рік:   

 за  доходами: 167519904,14  гривень;  

 за видатками:  168028370,03 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 157089656,06 гривень;  

 видатки в сумі 144714350,14 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 10430248,08 гривень; 

 видатки в сумі 23314019,89 гривень  

2. Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської заборгованості (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 
3628257,58грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.20198 
року керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 
громади постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про 
працю, використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. 
Сприяти недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2019 року через 
максимально ощадний режим використання коштів.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку                
(Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко  



                                                                                      

     БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                          Р І Ш Е Н Н Я 

     29 сесія  8 скликання 
        
12 березня 2019 року                                                                               № 1748 
        
Про внесення змін до міського бюджету  
Баранівської міської  об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік 
 

 
         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, міська рада 

                                          ВИРІШИЛА 
1. Спрямувати на проведення видатків 1205801,00грн. вільних залишків 
бюджетних коштів загального фонду міського бюджету.  
2. Спрямувати на проведення видатків 3096801,67грн. залишків бюджетних 
коштів спеціального фонду. 
3. Внести  зміни до  рішення 27 сесії 8 скликання міської ради від 21.12.2018 
№1562: 
3.1. В пункті 1.1 цифри 168065503,00грн., 153635450,00грн. та 
14430053,00грн. замінити відповідно цифрами 188318911,00грн., 
173569432,00грн. та 14749479,00грн. 
3.2. В пункті 1.2 цифри 167314891,00грн., 152419930,00грн. та 
14894961,00грн. замінити відповідно цифрами 191872185,67грн., 
152828021,00грн. та 39044164,67грн. 
3.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального фонду 
міського бюджету у сумі 20741411,00грн., в тому числі профіцит загального 
фонду міського бюджету в сумі 21948496,00грн., напрямком використання 
якого визначити передачу коштів  із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету 
в сумі 1207085,00грн., джерелом покриття якого є використання вільного 
залишку бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до 
цього рішення, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 
608085,00грн., від залишку субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій – 599000,00грн,».  
3.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит  спеціального фонду 
міського бюджету  у сумі 24294685,67грн., згідно з додатком № 2, з них: 



- дефіцит спеціального фонду міського  бюджету у сумі 21948496,00грн., 
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду); 
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3096801,67грн., 
джерелом покриття якого є залишки коштів спеціального фонду міського 
бюджету, у т.ч. від надходжень до бюджету розвитку – 2988106,00грн., від 
надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, 
екологічного податку – 25197,00грн., від надходження коштів відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  – 
40307,00грн., коштів грантів (дарунків), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 
– 43191,67грн.».  
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 464908,00грн., 
джерелом покриття якого визначити отримання кредиту Північної 
Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО; 
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00грн., 
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по 
кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.». 
3.5. В пункті 3 цифри 152419930,00грн. та 14894961,00грн. замінити 
відповідно на 152828021,00грн. та 39044164,67грн. 
3.6. В пункті 6 цифру 1063500,00грн. замінити на 1314004,00грн. 
4. Додатки №1 - 5 викласти в новій редакції та доповнити додатком №7.  
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 

 
 
 

Міський голова  А.О.Душко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019  року                                                    № 1749 
 
Про затвердження розпорядження 
міського голови прийняте в  
міжсесійний період  

 
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 

обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 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 голови прийняте в міжсесійний 

період, згідно з додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Додаток 
до рішення 29 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської   ради  від    
12.03.2019р. №1749 

 
 

Розпорядження № 33-од від 12.02.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019 рік». 
 
 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 РІШЕННЯ 

    29 сесія   8 скликання 
   
12 березня 2019 року                                                                               № 1750                                                   
 
Про затвердження Програми  
розвитку культури  Баранівської 
міської об’єднаної  територіальної 
громади  на 2019-2022 рр. 
 

На виконання законів України «Про культуру», «Про охорону 
культурної спадщини», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», указу 
Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв 
України»,  з метою реалізації державної політики у сфері культури, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

      1. Затвердити Програму розвитку культури Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2022 рр. (додається). 
 

      2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
(Ошатюк Н.Б.)  забезпечити виконання заходів Програми та інформувати про 
її реалізацію в міську раду щорічно до 20 січня наступного за звітом року. 
 

      3.  Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити кошти 
міського бюджету та фінансування заходів Програми   на 2019-2022 рр. 
виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік та 
відповідну галузь. 
 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) та на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
           
     Міський  голова                                                     А.О. Душко 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Програма розвитку культури Баранівської  
міської об’єднаної територіальної громади   

на 2019-2022 рік 
 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Програма розвитку культури Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури та 
мистецтва, спрямування її на розвиток культурних традицій, збереження 
історичних цінностей, створення максимально сприятливих умов для творчого 
росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних 
потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та 
обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку та 
розваг, культурного обслуговування населення. 

Програма   розвитку культури Баранівської міської ОТГ на 2019-2022 р. 
визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення 
заходів, присвячених державним та місцевим  святам, а також стратегію 
збереження та укріплення позицій громади, як культурного осередку Поліського 
краю. Програма має на меті реалізацію єдиної політики у сфері організації 
концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, тематичних ярмарків, 
виявлення талановитої особистості. 

Надання послуг населенню у сфері культури, в основному, здійснюється 
мережею комунальних закладів культури Баранівської міської ОТГ: 

- Баранівський міський будинок культури ім. А.Пашкевича; 
- клубні заклади (20); 

          - Баранівська школа мистецтв; 
          - Баранівська бібліотека для дорослих і дітей; 
          - бібліотеки (14); 
          - Баранівський історико-краєзнавчий народний музей (2 відділи: музейних 
цінностей з фарфору; етнографії смт Полянка). 

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання 
перспективного плану роботи.   

 
ІІ. МЕТА І ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 

забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури 
та реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, інформації, 

задоволення духовних потреб усіх категорій населення; 
- забезпечення  громадян та колективів громади до створення нових тенденцій 
та творчих проектів у сфері культури; 
- збереження національних традицій народного мистецтва, проведення 
фестивалів, конкурсів, свят, пленерів, виставок, обмінних концертів, інших заходів, 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення  29 сесії 8 скликання 
Баранівської  міської ради 
від 12.03.2019     № 1750_____  



у тому числі в рамках партнерських угод (партнерство міст) в Україні та за її 
кордонами; 
- підтримка діяльності аматорських колективів і виконавців, в тому числі, 
майстрів декоративно - вжиткового мистецтва; 
- створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти 
(зокрема, для соціально-незахищених категорій дітей, молоді); 
- сприяння збереження культурної спадщини через розвиток виставкової та 
музичної справи на сучасних засадах; 
- збереження і розвиток базової мережі закладів культури, зміцнення їх 
кадрової та матеріальної бази; 
- впровадження сучасних дистанційних форм бібліотечно-інформаційного 
обслуговування  (електронна доставка документів); 
- впровадження заходів щодо поліпшення соціального захисту працівників 
галузі, підвищення їх фахової кваліфікації; 
- технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів культури 
(забезпечення закладів культури необхідним обладнанням, літературою, 
музичними інструментами, сценічними костюмами, тощо); 
- сприяння роботі громадських організацій, творчих профспілок, які діють в 
галузі культури; 
- забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень 
закладів культури. 
          Реалізація зазначених завдань сприятиме досягненню стратегічної мети – 
розвитку галузі культури у громаді. 
 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Внаслідок реалізації Програми очікується: 
- розвиток аматорського, народного мистецтва шляхом збереження базової 
мережі закладів культури; 
- покращення стану матеріально-технічної бази закладів культури, що 
створить сприятливі умови для розвитку аматорського мистецтва; 
- належне інформування населення про культурно-мистецькі заходи ОТГ, 
збільшення їх відвідування. Створення сприятливого культурного середовища для 
розвитку талановитої молоді та для самовираження дорослого покоління; 
- сприяння відновленню, збереженню та вдосконаленню традиційних форм 
культурно - дозвіллєвої роботи у закладах культури Баранівської громади; 
- сприяння стабільній роботі аматорських художніх колективів Баранівської 
громади; 
- проведення роботи по залученню нових учасників до участі у творчих 
колективах та гуртках Баранівської громади; 
- збереження об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на території 
Баранівської громади; 
- відродження кращих традицій народного мистецтва, популяризація та 
розвиток образотворчого мистецтва та декоративно - прикладної діяльності  
майстрів Баранівської ОТГ; 
- організація та проведення персональних виставок майстрів образотворчого 
та декоративно-прикладного мистецтва, участь в різноманітних обласних, 
Всеукраїнських, Міжнародних виставках; 



- комп’ютеризація основних процесів бібліотечної роботи; 
- покращення переплати періодичних видань та поповнення фонду 
бібліотечної системи новими виданнями; 
- формування сучасного, якісно нового бібліотечного середовища з 
комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, 
культурних і дозвіллєвих потреб жителів населених пунктів ОТГ; 
- підвищення ролі музейного закладу в суспільному житті об’єднаної громади; 
- належне збереження музейних предметів та колекцій відвідувачів; 
- створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді; 
- підвищення престижу школи мистецтв; 
- зміцнення матеріально-технічної бази школи мистецтв та покращення 
забезпечення навчального закладу літературою, нотною, методичною, довідковою; 
- пропагування здобутків школи мистецтв на рівні Баранівської громади, 
області, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах; 
- поліпшення ефективності використання бюджетних та залучення додаткових 
коштів з інших джерел. 
 

IV. ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
             Програма розвитку культури на 2019-2022 рік реалізується в межах 
загального обсягу видатків, передбачених в бюджеті Баранівської  ОТГ на 
відповідальний рік, а також передбачає залучення позабюджетних коштів 
інвесторів, громадських фондів, бюджетів інших рівнів та інших джерел, що не 
суперечить чинному законодавству України. 
 
Термін дії Програми – 2019-2022 рік. 

 
 

V. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ 
ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 

 
             Координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює виконавчий 
комітет Баранівської міської ради. 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                     О.В.Самчук 
 

Обсяг бюджетних 
коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання 
Програми 

2019 
(тис.грн.) 

2020 
(тис.грн.) 

2021 
(тис.грн.) 

2022 
(тис.грн.) 

Всього 
витрат на 
виконання 
Програми 

1 2 3 4 5 6 
Обсяг ресурсів всього, 
в тому числі: 

310,0 350,0 370,0 380,0 1410,0 

-  місцевий бюджет 310,0 350,0 370,0 380,0 1410,0 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                           № 1751    
                                             
Про  затвердження Програми розвитку 
фізичної культури та спорту в 
Баранівській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019-2021 
роки 
  

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 
№115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2020 року», Законом України «Про 
фізичну культуру і спорт» та ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
      1.Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту в 
Баранівській   об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 рр. 
(додається). 
 

      2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
(Ошатюк Н.Б.)  забезпечити виконання заходів Програми та інформувати про 
її реалізацію  міську раду щорічно до 20 січня наступного за звітом року. 
 

      3.  Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити кошти 
міського бюджету та фінансування заходів Програми   на 2019-2021 рр. 
виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік та 
відповідну галузь. 
 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) та на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 Міський  голова                                                     А.О. Душко 

 
          



  ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення 29 сесії 8 скликання  
міської ради  
від 12.03.2019 р.  № 1751_______ 

 
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ                                               

В БАРАНІВСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
НА 2019-2021 роки 

 
Мета Програми 

 
     Програма розвитку фізичної культури та спорту в Баранівській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019-2021 роки (далі Програма) – це комплекс заходів, які 
спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної 
культури і спорту. 

     Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація громадян на 
поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на 
демократичних та гуманістичних засадах. 

     В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина в 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах. 

     Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного 
потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного 
руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного 
розвитку населення та спортивних досягнень. 

     Метою Програми є: 

 створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, 
досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, 
задоволення спортивних видовищних запитів населення; 

 максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення 
обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих 
досягнень. 

Основні завдання Програми 

Реалізація Програми спрямовується на вирішення таких завдань: 

 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. 



Напрямки розвитку фізичної культури і спорту 

     Дія Програми охоплює наступні напрямки: 

 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. 

Очікувані результати виконання Програми 

     Реалізація Програми дозволить забезпечити: 

 розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і 
ринкових відносин; 

 залучення дітей, підлітків і молоді до регулярних занять фізичною культурою та 
спортом до 40 відсотків від загальної кількості учнівської молоді; 

 підвищення рівня залучення громадян до занять фізичною культурою та спортом; 
 покращення стану матеріально-технічної бази; 
 якісний підбір кадрів у відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем; 
 належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності. 

Фінансування Програми 

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших 
джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

     Прогнозні обсяги фінансування для розв’язання проблем, передбачених Програмою, 
наведено нижче. 

     Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого бюджету на 
відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного 
розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому 
передбачених Програмою. 
 
       Виконання Програми розраховано на 2019-2021 роки. 
 

Джерела фінансування Обсяг фінансування (тис. грн.) 

У тому числі  
за роками  

2019 2020 2021 

Місцевий бюджет 600 150 200 250 

 



Управління і контроль за ходом виконання Програми 

     Управління виконання Програми покладається на відділ культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради, яка несе відповідальність за виконання і кінцеві 
результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і 
методи управління виконання Програми. 
 
     Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 
Програми є: 
 
- щорічна звітність відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради,  
про стан виконання відповідних заходів Програми;        
-  здійснення аналізу ходу виконання заходів Програми та вжиття додаткових заходів, 
спрямованих на досягнення мети Програми; 
- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми; 
- проведення моніторингу і щорічне надання узагальненої звітності про хід реалізації 
Програми Баранівській міській раді та при необхідності внесення змін і доповнень до 
Програми. 

 
Фінансове забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери  

в об’єднаній територіальній громаді. 

     Розвиток фізкультурно-спортивної сфери громади має здійснюватись шляхом 
залучення: 

 бюджетних коштів (державного, обласного, міського бюджетів); 
 інвестиційних коштів; 
 коштів громадських організацій; 
 інших джерел не заборонених законодавством України. 

Проблеми розвитку сфери фізичної культури і спорту в громаді 

     Аналіз сучасного розвитку фізичної культури і спорту в об’єднаній громаді виявив 
основні проблеми: 

1. Потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового забезпечення 
розвитку фізкультурно-спортивної сфери. 

2. Недостатній рівень фінансового забезпечення проведення змагань. 
3. Недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною культурою і 

спортом. 
4. Недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур щодо 

розвитку фізичної культури і спорту. 
5. Не створено систему пропаганди здорового способу життя. 
6. 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. 

7. Відсутність використання народних традицій при проведенні спортивно-масової 
роботи. 

8. Відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення молоді. 
9. Формування резерву та підготовки тренерських кадрів, працівників у галузі 

фізичного виховання. 



Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності                          
в громаді. 

     Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері: 

1. Забезпечити освітню сферу «Фізична культура» в громаді 
висококваліфікованими фахівцями, створити умови для підвищення їх професійного рівня 
в системі курсової підготовки та проведення щорічного конкурсу «Учитель року з 
фізичної культури», «Тренер року». 

Відділ освіти Баранівської міської ради, Баранівська ДЮСШ 
Постійно 

2. Систематично проводити у навчальних закладах всіх ступенів спортивно-масову 
роботу, у тому числі з видів спортивного туризму. 

Відділ освіти Баранівської міської ради 
Постійно 

3. Надавати безкоштовно спортивні зали та приміщення незалежно від відомчої 
належності для проведення шкільних спартакіад та змагань міського рівня. 

Директори навчальних закладів 
Постійно 

4. Створити при ЗОШ громади шкільні спортивні клуби для організації позакласної 
роботи, залучивши до цієї роботи ветеранів спорту та тренерів-викладачів Баранівської 
ДЮСШ. 

Відділ освіти Баранівської міської ради, Баранівська ДЮСШ 
Постійно 

5. Проводити серед учнівської молоді багатоступеневі комплексні спортивні заходи 
за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор, першості і чемпіонати 
громади з різних видів спорту, фізкультурно-оздоровчі заходи патріотичного спрямування 
«Козацький гарт», «Нащадки козацької слави». 

Відділи: освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради 
Постійно 

6. Забезпечувати проведення державного тестування фізичної підготовленості 
учнів загальноосвітніх шкіл. 

Відділ освіти Баранівської міської ради 
Постійно 

7. Організувати на початку нового навчального року в загальноосвітніх школах 
проведення першого уроку на тему "Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового 
способу життя та зміцнення здоров'я". 



Відділ освіти Баранівської міської ради 
Постійно 

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах. 

1. Забезпечувати проведення галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради, в.о. старости. 

2. Передбачати у програмах соціально-економічного та культурного розвитку 
будівництво спортивних об'єктів в сільській місцевості. 

Баранівська міська рада 

3. Проводити серед учнів закладів освіти футбольний фестиваль «Даруємо радість 
дітям», змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч» та спортивні змагання "Майбутній 
олімпієць". 

Відділи: освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради 

4. Організовувати серед старостинських округів огляд-конкурс                       
з фізкультурно-масової та спортивної роботи. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради. 

5. Організувати та провести Спартакіаду серед збірних команд старостинських 
округів. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради. 

Спортивна діяльність. 

1. Проводити спортивні заходи, чемпіонати, першості, кубки громади                          
з різних видів спорту, турніри, присвячені державним святам, ювілейним, пам’ятним та 
визначним датам. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради,   в.о. старости 
Постійно 

2. Створити умови для підготовки різних команд громади і окремих спортсменів з 
різних видів спорту для їх успішних виступів на міських, обласних, Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради,   в.о. старости 
Постійно 



3. Забезпечити фінансову підтримку діяльності футбольного клубу «Керамік» 
м.Баранівка та ветеранської футбольної команди «Баранівка» для участі  в обласних 
змаганнях та придбання спортінвентарю. 

Відділ фінансів Баранівської міської ради 
Постійно 

4. Культивувати на тереторії громади нові олімпійські та неолімпійські види 
спорту. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради 
Постійно 

5. Розробити проект положення про нагородження премією голови Баранівської 
міської ради кращих спортсменів і тренерів громади та передбачити кошти на виплату з 
2019 року. 

Відділ фінансів Баранівської міської ради 

6. Сприяти поліпшенню житлово-побутових умов спортсменів та кандидатів у 
національну збірну команду України та їх тренерам. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради. 

Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із специфічними 
професійними та фізичними характеристиками, фізичне виховання серед сільського 

населення. 

Фізична підготовка допризовної молоді. 

1. Проводити щорічні змагання з військово-прикладних і спортивно-технічних 
видів спорту, спартакіади допризовної молоді громади. 

Відділи: освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

2. Ввести в практику роботи проведення змагань серед інвалідів і дітей                          
з фізичними вадами. 

Відділи: освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність  серед дітей-
інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей. 

1. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових 
умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 
Протягом періоду реалізації Програми 



2. Надавати спортивні споруди незалежно від форм власності для фізкультурно-
спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять дітей-інвалідів, людей з обмеженими 
фізичними можливостями, забезпечивши їх відповідним обладнанням та інвентарем. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 
Постійно. 

 
 
Секретар ради                                                                О.В. Самчук 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                          № 1752                                                    
 
Про  затвердження структури та 
штатної  чисельності працівників  
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради та його 
підвідомчих закладів  у новій редакції 
  
          Керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 
частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення діяльності відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту  Баранівської міської ради та його підвідомчих 
закладів, підвищення ефективності їх роботи, враховуючи рекомендації  
постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
       1.Затвердити структуру та штатну чисельність працівників відділу 
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради  та його підвідомчих 
закладів у новій редакції (додається). 
 
      2.Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради Ошатюк Н.Б. забезпечити виконання цього рішення у частині 
оформлення трудових відносин з працівниками у відповідності з чинним 
законодавством України, внести зміни до штатних розписів і кошторисів 
підпорядкованих установ. 
 
   3.Визнати таким, що втратили чинність: частина 5, частина 6 рішення 3 
сесії 8 скликання міської ради від 17.02.2017 р. № 98 «Про перейменування 
юридичної особи та про входження Баранівської міської ради засновником та 
затвердження Статуту Комунальної установи «Баранівська бібліотека для 
дорослих та дітей» Баранівської міської ради; частина 2, частина 3 рішення 
3сесії  8 скликання міської ради від 17.02.2017 р. № 99 «Про затвердження 
Положення та штатного розпису Міського будинку культури ім. А. Пашкевича; 
частина 2  рішення 3сесії  8 скликання міської ради від 17.02.2017 р. № 100 «Про 
затвердження Положення та штатного розпису Міського стадіону»; частина 4  
рішення 3сесії  8 скликання міської ради від 17.02.2017 р. № 101 «Про 
перейменування юридичної особи та про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статуту Баранівської дитячо – юнацької 
спортивної школи»; частина 5  рішення 3сесії  8 скликання міської ради від 



17.02.2017 р. № 102 «Про перейменування юридичної особи та про входження 
Баранівської міської ради засновником та затвердження Статуту Баранівської 
дитячо – юнацької спортивної школи»; частина 4  рішення 3сесії  8 скликання 
міської ради від 17.02.2017 р. № 103 «Про входження Баранівської міської ради 
засновником та затвердження Статуту Баранівської школи мистецтв в новій 
редакції»; рішення 6 сесії 8 скликання міської ради від 05.05.2017 р. № 288 «Про 
зміни в штатному розписі Міського стадіону»; рішення 6 сесії 8 скликання 
міської ради від 05.05.2017 р. № 291 «Про зміни у штатному розписі 
бібліотечних та клубних працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради»; рішення 7 сесії 8 скликання міської ради від 
08.06.2017 р. № 351 «Про зміни в штатному розписі бібліотечних та клубних 
працівників відділу культури , сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 
ради»; рішення 7 сесії 8 скликання міської ради від 08.06.2017 р. № 352 «Про 
зміни в штатному розписі дитячо – юнацької спортивної школи»;  рішення 7 
сесії 8 скликання міської ради від 08.06.2017 р. № 353 «Про зміни в штатному 
розписі Баранівської школи мистецтв»; рішення 7 сесії 8 скликання міської ради 
від 08.06.2017 р. № 354 «Про зміни в штатному розписі Комунальної установи 
«Історико – краєзнавчий народний музей» Баранівської міської ради»; рішення 8 
сесії 8 скликання міської ради від 17.07.2017 р. № 430 «Про зміни в штатному 
розписі Баранівського міського будинку культури ім. А. Пашкевича»; рішення 8 
сесії 8 скликання міської ради від 17.07.2017 р. № 435 «Про зміни в штатному 
розписі клубних працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради»; рішення 11 сесії 8 скликання міської ради від 
12.10.2017 р. № 591 «Про зміни в штатному розписі бібліотечних та клубних 
працівників відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради; 
рішення 11 сесії 8 скликання міської ради від 12.10.2017 р. № 592 «Про внесення 
змін до штатного розпису Комунальної установи «Баранівська бібліотека для 
дорослих та дітей» Баранівської міської ради; рішення 11 сесії 8 скликання 
міської ради від 12.10.2017 р. № 593 «Про зміни в штатному розписі 
Баранівської школи мистецтв»; рішення 18 сесії 8 скликання від 14.03.2018 р. № 
1018 «Про зміни в штатному розписі КУ « Баранівська бібліотека для дорослих 
та дітей» Баранівської міської ради; рішення 23 сесії 8 скликання від 16.08.2018 
р. № 1311 «Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 
17.02.2017 р. № 103»;  частина 1 п. 1.4   відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради  та додаток 4 рішення 27 сесії 8  скликання від 21.12.2018 р.№1560.      
       
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Кокітко Н.В. та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 
 
 
 Міський  голова                                                     А.О. Душко 

                          
 

                               



                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                          рішення 29 сесії  8 скликання  
          міської ради від 12.03.2019 №1752 

 
Структура 

 та штатна чисельність працівників відділу культури, сім’ї,  
молоді та спорту Баранівської міської ради  та його підвідомчих закладів 

культури, фізичної культури та спорту  
 
№ 
п/п 

Назва організації, (установи, закладу) найменування 
посади  

Кількість 
установ 

Кількість 
штатних 
одиниць 

1 Керівництво 1  
 Начальник  1 
 Заступник начальника  1 
 Головний спеціаліст з ведення кадрової роботи  1 
2 Методичний кабінет 1  
 Завідувач  1 
 Методист І категорії  1 
 Водій  1 
3 Централізована бухгалтерія 1  
 Головний бухгалтер  1 
 Бухгалтер   3 
 Економіст  1 
 Разом 3 11 
 Бібліотеки   
4 Бібліотека для дорослих та дітей 1  
 Директор  1 
 Сектор методико – бібліографічної роботи   
 Методист І категорії  1 
 Бібліограф І категорії  1 
 Відділ обслуговування дорослих читачів   
 Завідувач відділом  1 
 Бібліотекар І категорії абонементу  1 
 Бібліотекар І категорії читального залу  1 
 Сектор обслуговування читачів дітей   
 Бібліотекар І категорії  2 
 Сектор довідково – інформаційного обслуговування та 

електронних ресурсів 
 (інтернет – центрів) 

  

 Бібліограф – краєзнавець І категорії  1 
 Сектор організації і використання бібліотечних фондів, 

каналізації, обмінно – резервного фонду 
  

 Завідувач сектору  1 
 Бібліотекар І категорії  1 
 Редактор І категорії  1 
 Господарський відділ    
 Робітник з благоустрою  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 



5 Бібліотека смт Полянка 1  
 Завідувач  1 
6 Бібліотека с.Гриньки 1  
 Бібліотекар  0,5 
7 Бібліотека с. Йосипівка 1  
 Бібліотекар І категорії  0,5 
8 Бібліотека  с.Берестівка 1  
9 Бібліотека с.Стара Гута 1  
 Бібліотекар  0,5 

10 Бібліотека с.Жари 1  
11 Бібліотека с.Явне 1  
12 Бібліотека с.Кашперівка 1  
 Бібліотекар ІІ категорії  0,5 

13 Бібліотека с.Рогачів 1  
 Завідувач  1 

14 Бібліотека с.Зеремля 1  
 Завідувач  1 

15 Бібліотека с.Смолдирів 1  
 Завідувач  1 

16 Бібліотека с.Суємці 1  
 Завідувач  1 

17 Бібліотека с.Мирославль 1  
 Бібліотекар І категорії  0,5 

18 Бібліотека с.Марківка 1  

 Бібліотекар  1 
19 Бібліотека с.Климентіївка 1  
20 Бібліотека с.Табори 1  
 Бібліотекар  0,5 

21 Бібліотека с.Вірля 1  
 Бібліотекар І категорії  1 

22 Бібліотека м. Баранівка 1  
 Разом 19 24 
 Клубні установи   

23 Баранівський міський будинок культури 
ім. А. Пашкевича 

1  

 Директор  1 
 Заступник директора з господарських питань  1 
 Заступник директора з основних видів діяльності  1 
 Художній керівник  1 
 Методист  1 
 Режисер масових заходів  1 
 Культорганізатор  1 
 Звукорежисер  1 
 Акомпаніатор  1 
 Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки  1 
 Художник - оформлювач  1 
 Освітлювач  1 
 Костюмер  1 
 Гардеробник  1 



 Керівник фольклорно – етнографічного колективу  1 
 Керівник танцювального гуртка  1 
 Керівник хорового колективу  1 
 Керівник вокально – інструментального колективу  1 
 Керівник любительського об’єднання  1 
 Прибиральник службових приміщень  2 
 Двірник  1 

24 Будинок культури смт. Полянка 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  1 

25 Будинок культури с. Климентіївка 1  
 Директор   1 
 Художній керівник  0,5 

26 Будинок культури с. Мирославль 1  
 Директор   1 
 Художній керівник  0,5 

27 Будинок культури с. Марківка 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  0,5 

28 Будинок культури с. Смолдирів 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  1 
 Акомпаніатор  0,5 
 Керівник гуртка  1 

29 Будинок культури с. Кашперівка 1  
 Директор  1 

30 Будинок культури с. Рогачів 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  0,5 

31 Будинок культури с. Суємці 1  
 Директор  1 
 Художній керівник  1 

32 Сільський клуб с. Вірля 1  
 Завідувач  1 

33 Сільський клуб с. Берестівка 1  
 Завідувач  1 

34 Сільський клуб с. Жари 1  
 Завідувач  1 

35 Сільський клуб с. Зеремля 1  
 Завідувач  1 

36 Сільський клуб с. Середня 1  
 Завідувач  0,5 

37 Сільський клуб с. Йосипівка 1  
 Завідувач  1 

38 Сільський клуб с. Табори 1  
 Завідувач  0,5 

39 Сільський клуб с. Гриньки 1  
 Завідувач  1 

40 Сільський клуб с. Озерянка 1  
 Завідувач  0,5 



41 Сільський клуб с. С. Гута 1  
 Завідувач  1 

42 Сільський клуб с. Явне 1  
 Завідувач  1 

43 Сільський клуб с. Лісове 1  
 Завідувач  0,5 
 Разом 21 46,5 

44 Історико – краєзнавчий народний музей 1  
 Директор  1 
 Завідувач відділом музейних цінностей з фарфору  1 
 Завідувач етнографічного відділу смт. Полянка  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 
 Разом 1 4 

45 Баранівська школа мистецтв 1  
 Директор  1 
 Заступник директора  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 
 Викладачі  30,15 
 Разом 1 33,15 

46 Міський стадіон 1  
 Директор  1 
 Завідуючий господарством  1 
 Прибиральник територій  1 
 Прибиральник службових приміщень  1 
 Робітник з благоустрою  1 
 Оператор котельні  1 
 Інструктор з фізкультури  1 
 Сторож  3 
 Разом 1 10 

47 Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа 1  
 Директор  1 
 Заступник директора з навчально – тренувальної роботи  1 
 Тренер – викладач   8 
 Сестра-медична  1 
 Разом 1 11 
 Всього 47 139,65 

 
 
 
Секретар ради                                                                           О.В.Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
   29 сесія   8   скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                            № 1753                                         
 
Про затвердження Положення про 
відділ культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської 
міської ради в новій редакції 
 

 
З метою вдосконалення роботи відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Баранівської міської ради та ефективного виконання повноважень органу місцевого 
самоврядування, відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши звернення начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради від 07.02.2019 року № 28, враховуючи рекомендації комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення,  міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
         1.Внести зміни до Положення  про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради та затвердити його в новій редакції  (додається). 
         
        2.Уповноважити начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради Ошатюк Н.Б. провести державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб підприємців та громадських формувань. 
        
          3.Вважати  такими, що втратили чинність рішення 2 сесії 8 скликання міської ради 
від 11.01.2017 р. № 49, рішення 14 сесії 8 скликання від 28.11.2017 р. № 739, рішення 27 
сесії 8 скликання міської ради від 21.12.2018 № 1568. 
        
             4. Контроль за виконанням рішення покласти на   на комісію з питань освіти, 
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.). 

 
 
 Міський  голова                                                     А.О. Душко 

 
                                     
 
                       
 
 



                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО   
                                                                                            рішення 29 сесії 8скликання 

                                                                        Баранівської міської ради 
                                              від 12.03.2019 №1753 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

  про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради 

 
(Нова редакція) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Баранівка 2019 
 
 
 
 
 
 
 



 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради 

 
1.Загальні положення 

 
1.1. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є виконавчим 

органом Баранівської міської ради, створюється Баранівською міською радою, підзвітний 
і підконтрольний їй. Підпорядковується відповідним органам виконавчої влади щодо 
здійснення делегованих повноважень.  

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого 
самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, 
ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування, наказами міністерств інших центральних органів виконавчої 
влади, а також рішеннями Баранівської міської ради, виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови та даним Положенням.  

1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування, 
окрім спеціалістів згідно штатного розпису інших категорій персоналу. Структура та 
чисельність Відділу затверджується Баранівською міською радою.  

1.4. Відділ набуває права юридичної особи з дня його реєстрації у встановленому 
порядку.  

1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах 
банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.  

1.6. Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м.Баранівка, вул. Соборна, 20.  
1.7. Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль за його 

діяльністю. 
 

2. Мета Відділу 
 

2.1 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.  
 
3. Основні завдання, функції та права 
 

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:  
3.1.1.Здійснює реалізацію державної політики та повноваження органів місцевого 

самоврядування в сферах, культури, сім’ї, молоді та спорту.  
3.1.2.Надає населенню якісні послуги в сфері культури, сім’ї, молоді та спорту.  
3.1.3.Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері культури.  



3.1.4.Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури 
української нації та національних меншин, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, 
художніх промислів та ремесел.  

3.1.5.Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу 
життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами 
фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового 
способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.  

3.1.6. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов 
для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.  

3.1.7. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність 
підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та 
спортом.  

3.1.8.Формує конкурентно – спроможне мистецьке середовище шляхом створення 
власного мистецького продукту, співпрацює з міжнародними проектами і творчими 
організаціями. 

3.1.9.Здійснює методичну, організаційно-практичну, консультативну допомогу 
клубним закладам громади, організовує навчання кадрів. 

3.1.10.Здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення фестивалів, 
оглядів, конкурсів. 

3.1.11.Забезпечує організацію і координацію розвитку музейної справи, збереження 
та популяризацію музейних експозицій та музейних колекцій. 

3.1.12.Здійснює відродження національної школи естетичного виховання, 
займається пошуком та залученням до навчання здібних та обдарованих дітей, залучає 
дітей громади до естетичного виховання. 

3.1.13.Реалізує права громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечує загальну 
доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються 
бібліотекам. 

3.1.14. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та 
використання культурної спадщини. 

3.1.15.Здійснює облік фінансово-господарської діяльності Відділу з урахуванням 
особливостей оброблення облікових даних. 

3.1.16.Контролює правильність використання грошових та матеріальних цінностей 
відділу та підвідомчих установ. 

3.1.17.Готує проекти розпорядчих актів Баранівської міської ради, її виконавчих 
органів в т.ч. нормативного характеру.  

3.1.18.Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного 
законодавства.  

3.1.19. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані 
матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Баранівської міської ради 
та в місцевій газеті.  

 
3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:  
3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і 

громадянина,  які закріплені в Конституції, законодавстві України.  
3.2.2.Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо 

конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення 
вимог антикорупційного законодавства.  

3.2.3.Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури, туризму та 
спорту, та також сприяння відродженню мистецьких осередків.            



3.2.4.Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих 
закладах культури, мистецтв та спорту.  

3.2.5.Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, 
санітарних норм у підвідомчих закладах.  

 
3.3.Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:  
3.3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної 

громади в сферах культури, розвитку молоді та спорту, шляхом виконання відповідних 
програм щодо надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та 
навчальних закладів.  

3.3.2. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та 
використання культурної спадщини.  

3.3.3.Забезпечує формування календарних планів культурно-масових, спортивних 
та фізкультурно – оздоровчих заходів відповідно до календарних планів управлінь 
обласної державної адміністрації.  

3.3.4.Організовує та проводить фізкультурно - спортивні заходи серед широких 
верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання 
дітей i молоді.  

3.3.5. Розробляє i подає на розгляд до Баранівськоїміської ради пропозиції до 
проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток культури та спорту.  

3.3.6.Забезпечує складання податкової фінансової та статистичної звітності 
відповідно до бухгалтерських записів та своєчасність подання її відповідним органам. 

3.3.7.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан культури, 
сім’ї, молоді та спорту в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді; 
організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.  

3.3.8. Забезпечує виконання рішень Баранівської міської ради, виконавчого 
комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.  

3.3.9.Аналізує стан роботи закладів культури та спорту в Баранівській міській 
об’єднаній територіальній громаді.  

3.3.10.Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і 
здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі 
гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних 
закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням 
дітей, організацією їх дозвілля.  

3.3.11.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладах спортивного профілю.  

3.3.12. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих 
об’єднань, товариств.  

3.3.13. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  

3.3.14. Забезпечує участь дітей у міських, обласних, Всеукраїнських чемпіонатах, 
кубках, конкурсах, фестивалях та змаганнях.  

3.3.15. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших 
заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.  

3.3.16. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення 
та нагородження працівників відділу.  

3.3.17. Надає та реалізуєпропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом 
участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.  

3.3.18. забезпечує постійне та регулярне інформування громадськості про 
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єктивне та 



всебічне висвітлення процесів громадсько-політичного, суспільного, економічного та 
культурного життя громади, забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на 
отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення 
суспільних питань шляхом здійснення радіомовлення. 
 

3.4. Відділ має право:  
3.4.1.Залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури та спорту і 

розгляду питань, що належать до його компетенції відповідних фахівців.  
3.4.2.Вносити на розгляд до Баранівської міської ради пропозиції з питань 

культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, 
що відносяться до комунальної власності.  

3.4.3.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 
налагоджувати прямі зв’язки з закладами культури та спорту та іншими науковими 
установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.  

3.4.4. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх 
виставок продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва, туризму та спорту.  

3.4.5.Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку 
статути, положення закладів культури та спорту підпорядкованих відділу.  

3.4.6.Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо радіомовлення. 
 

3.5. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту під час виконання покладених на нього 
завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Баранівської міської ради та 
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 
об’єднаннями громадян.  
 

4. Структура Відділу 
 

4.1.Структура та штатний розпис Відділу затверджується Баранівською міською 
радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.  

 
5. Керівництво Відділу 
 
5.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється за 

розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням на сесії Баранівської 
міської ради.  

5.2. Начальник Відділу:  
5.2.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність 

за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його 
повноважень, дотримання трудової дисципліни.  

5.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.  
5.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх 

відповідальності.  
5.2.4.Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних 

коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.  
5.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого 

законодавства.  
5.2.6. Призначає та звільняє працівників згідно чинного законнодавства.  
 
5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими 

інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.  
 

 
 



6. Підвідомчі заклади культури та спорту 
 

6.1. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
підпорядковані та підзвітні наступні заклади:  
Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича 
Міський стадіон 
Баранівська дитячо - юнацька спортивна школа 
Баранівська школа мистецтв  
Комунальна установа «Історико - краєзнавчий народний музей» Баранівської міської ради 
Комунальна установа «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської 
ради 
Сільські, селищні будинки культури об’єднаної громади  
Сільські, селищні бібліотеки об’єднаної громади 
Централізована бухгалтерія 
Методичний кабінет. 
 

7.Фінансування діяльності Відділу 
 

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Баранівської міської ради.  
7.2. Джерелами фінансування Відділу можуть бути: кошти державного бюджету, 

міського бюджету, благодійні внески, гранти, кредити та інші кошти, передані Відділу 
згідно з чинним законодавством.  
 
8.Заключні положення 
 

8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Баранівської 
міської ради у встановленому законом порядку.  

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Баранівської міської 
ради.  
 
 
 
Секретар ради                                                                                О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019 року                                                                           № 1754 
                                              
Про затвердження в новій 
редакції «Правила 
благоустрою і утримання 
території Баранівської міської 
ОТГ» (регуляторний акт)  
 

З метою впровадження регуляторної політики у сфері благоустрою, 
проведення єдиної політики з підтримки благоустрою, формування 
сприятливого середовища для життєдіяльності людини, керуючись статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про благоустрій населених пунктів», врахувуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
         

 1.Затвердити в новій редакції «Правила благоустрою і утримання 
території Баранівської міської ОТГ» (додається).  

 2.Затвердити зразок припису (додається). 
 3.Затвердити зразок протоколу про адміністративні правопорушення 

(додається). 
 4.Затвердити журнал реєстрації протоколів про адміністративні 

правопорушення (додається).  
 5. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення; 
 6. Визнати такими, що втратило чинність,  рішення 11 сесії 6 скликання 

міської ради від 28.10.2011 р. №496 «Правила благоустрою і утримання 
території м.Баранівка» 

7.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань виконавчих органів ради Савчука В.А. та на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності,  промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
        
 

Міський голова                                                                           А.О.Душко              
 

                                                       
 



                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                         рішення 29 сесії міської  
              ради 8 скликання  
              12 березня 2019 р  № 1754  

 

Правила благоустрою та утримання території Баранівської міської ОТГ 

І. Загальні положення. 

Правила благоустрою та утримання території  Баранівської міської ОТГ (далі – 
Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади 
благоустрою спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. 

1.1. Визначення термінів 

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

благоустрій території Баранівської міської ОТГ – комплекс робіт з інженерного 
захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 
організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного 
очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території села з метою її 
раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо 
захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; 

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно 
до генерального плану території, іншої містобудівної документації, місцевих правил 
забудови, правил благоустрою території сіл, селища, а також санітарне очищення 
території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою; 

суб’єкти благоустрою – орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни; 

об’єкти благоустрою  – територія Баранівської міської ОТГ: 

-  територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики 
(дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, 
кладовища та інші території загального користування; 

-        прибудинкові території (територія навколо будинку, визначена актом на право 
власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування 
будинку); 

-        території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені 
за ними договором території; 

-        інші території, які належать до об’єктів благоустрою території Баранівської міської 
ОТГ; 

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних 
зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, 



санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та 
споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього 
освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших 
майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою; 

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, 
фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт 
об’єкта благоустрою; 

територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, 
вивезення відходів (сміття), і яка складається з території суб’єкта благоустрою та 
закріпленої (прилеглої) території; 

територія суб’єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка 
знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним 
особам; 

прилегла територія – це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до 
проїжджої частини вулиці, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду; 

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) – невелика 
одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням 
основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, 
будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту; 

мала архітектурна форма (далі МАФ) - невелика споруда декоративного, допоміжного 
чи іншого призначення, яка використовується для поліпшення естетичного вигляду 
громадських місць і міських об'єктів, організації простору і доповнює композицію 
будинків, їх комплексів (альтанки, павільйони, навіси; аркові арки (аркади) і колони 
(колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні 
меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; 
інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені 
законодавством). 

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської 
діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких 
їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; 

відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються 
в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, 
тощо), а також сміття з вулиць; 

поводження з відходами  – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх 
збирання (в т.ч. роздільне), перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, 
знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за 
місцями видалення; 

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні 
насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та 
інші об’єкти озеленення: 



-        зелені насадження загального користування – парки, сквери, набережні та ін.; 

-        зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях 
громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, 
промислових підприємств, складських територій тощо; 

-        зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у 
санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, пришляхові насадження в 
межах населених  пунктів, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження. 

1.2.    Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі 
благоустрою території Баранівської  міської  ОТГ, визначають комплекс заходів, 
необхідних для забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах. 

1.3.      Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими 
нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері. 

1.4.      Правила обов’язкові для виконання органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами 
самоорганізації населення, громадянами, які перебувають на території Баранівської 
міської ОТГ. 

1.5.      Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними 
організаціями у сфері благоустрою міста, сіл , селища  міського  типу полягає у спільній 
участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти 
таких порушень, виявлення порушень вимог нормативно-правових актів у сфері 
благоустрою. 

ІІ. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою. 

2.1.      Громадяни, у сфері благоустрою території Баранівської ОТГ мають право: 

1)      брати участь в обговоренні Правил благоустрою території Баранівської міської ОТГ; 

2)      вносити на розгляд Баранівської міської ради пропозиції з питань благоустрою; 

3)      отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про 
затвердження Правил благоустрою території ОТГ та внесення до них змін, а також 
роз’яснення їх змісту; 

4)      брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в 
належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, 
обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів 
благоустрою; 

5)      вимагати виконання робіт з благоустрою території Баранівської міської ОТГ в разі, 
якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну 
громадян; 

6)      звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди завданої майну чи здоров’ю 
громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача  об’єктів благоустрою. 



2.2.      Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані: 

1)      утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку 
території; 

2)      дотримуватись правил благоустрою території Баранівської міської ОТГ; 

3)      не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою; 

4)      відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням 
законодавства з питань благоустрою Баранівської міської ОТГ; 

5)      укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення 
відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення; 

6)      дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами 
на території Баранівської ОТГ; 

7)      виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», цими Правилами та іншими нормативно-правовими 
актами України. 

ІІІ. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій,  фізичних осіб – 
підприємців у сфері благоустрою 

3.1.      Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері 
благоустрою мають такі права: 

1)      брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених 
пунктів та заходів з благоустрою їх територій; 

2)      вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою 
території Баранівської міської ОТГ або призводять до нецільового використання коштів, 
виділених на благоустрій; 

3)      вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких 
робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної 
особи; 

4)      вносити на розгляд Баранівської міської ради пропозиції щодо здійснення 
поліпшення благоустрою території. 

3.2.      Підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці у сфері 
благоустрою зобов’язані: 

1)      утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом 
порядку, в тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах 
договору об’єкти благоустрою (їх частини); 

2)      постійно утримувати в належному естетичному стані фасади будівель і споруд; 



3)      усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинах) за власний 
рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що 
сталися з їх вини; 

4)      усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний 
рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 
установленому порядку; 

5)      відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення 
законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, 
відповідно до чинного законодавства; 

6)      укладати договори з надання послуг з вивезення сміття (в тому числі твердих 
побутових відходів, негабаритних, будівельних, харчових та інших); 

7)      забезпечувати розміщення смітєзбірників (контейнерів) для накопичення сміття та 
твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному 
санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами; 

8)      проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм; 

9)  розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, 
побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з 
Баранівською міською радою; 

10)  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством 
України. 

ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального 
користування 

4.1. Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для 
дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно з додержанням цих Правил в порядку та 
обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки 
їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства. 

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає: 

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по 
мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення 
договорів на їх вивезення; 

- освітлення територій; 

- озеленення, збереження зелених насаджень; 

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в 
інших випадках; 

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу 
будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, 
садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку; 



- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових 
лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів 
благоустрою;  

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян; 

- забезпечення безпечної та належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для 
дозвілля та  відпочинку. 

4.2. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і 
майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не 
пов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, 
а саме: 

- проведення господарської і підприємницької діяльності що не відповідає їх 
призначенню; 

- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження 
природного трав’яного покриву, газонів, квітників; 

- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого 
автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з 
забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних 
заходів; 

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а 
також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів; 

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і 
господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів і паркової меблі; 

- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і 
рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого 
впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку; 

- застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними 
речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та 
іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та 
інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку; 

- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів, добування з дерев соку і 
живиці, нанесення їм механічних пошкоджень; 

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних 
комплексів. 

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх 
експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних 
нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних 
об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони. 



Забороняється самовільно використовувати дороги не за їх призначенням, встановлювати 
засоби організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості («лежачих 
поліцейських»). 

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-
експлуатаційні організації зобов'язані: 

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з 
дотриманням норм і стандартів з безпеки руху; 

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями; 

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під 
час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт. 

4.2. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на 
дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної 
частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, 
пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, 
забруднення або запилення повітря. 

4.2.1. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з 
автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-
мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на 
проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах. 

4.2.2. Забороняється перевезення будівельного сміття та сипучих матеріалів відкритим 
способом. 

4.3. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники або користувачі 
будівель та споруд, малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані 
в межах міських вулиць і доріг, зобов'язані: 

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання 
неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти; 

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі 
необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами; 

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та 
інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального 
призначення та діючих нормативів; 

4.4. У межах міських вулиць і доріг забороняється: 

- розміщувати гаражі, голуб’ятники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених 
відповідними державними будівельними нормами і правилами; 

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів; 

- скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, 
зелені насадження; 



- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання; 

- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку; 

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку; 

- самовільно виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу, якщо це 
передбачено Законом. 

4.5. Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-
експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби 
організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, 
сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню 
учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, 
забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

4.6. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, 
технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими 
ними органами. 

4.7. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до Єдиних 
правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.03.1994 р. № 198, а також Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг 
загального користування України П-Г.1-218-113-97 затверджених наказом Української 
державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг 
«Укравтодор» від 26.09.1997 р. № 190, інших будівельних та санітарних норм та правил. 
Якість робіт з ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, 
економічності та безпеки дорожнього руху. 

4.8. На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання 
«Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках», затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р.  
№ 115, «Правил паркування транспортних засобів», затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, загальних вимог санітарного очищення 
територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування. 

4.9. Утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць для стоянки 
транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі 
або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-
правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання  відповідної території 
покладений договором або актом органу місцевого самоврядування. 

У випадку розміщення місць для паркування на проїзної частині дороги санітарне 
очищення території здійснюють особи, на яких покладено обов’язок з прибирання такої 
дороги, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладено 
договором або актом органу місцевого самоврядування. 

4.10. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється: 



- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього 
місцях; 

- розпалювати вогнища; 

- зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття; 

- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження. 

4.11. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) 
використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається завалювання 
території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування)  

Особи, яким передано території для стоянки транспортних засобів, зобов’язані укладати 
договори на вивезення та утилізацію відходів. 

4.12. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та 
здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші 
елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися 
від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для 
життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою. 

4.13. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються 
особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів. 

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати санітарним, 
протипожежним нормам і правилам. 

4.14. Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, зобов’язані: 

- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення; 

- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини; 

- встановити сміттєзбірники, урни для роздільного збирання відходів та сміття; 

забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на 
наданій території. 

4.15. Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснюють 
уповноважені посадові особи міської ради, інспектор з благоустрою міської ради, інші 
уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування в межах своїх 
повноважень. 

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель 
території 

5.1.   Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну 
ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його 
земельної ділянки територію. 



5.2.   До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж 
огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва). 

5.3.   Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає: 

1)   прибирання сміття, відходів, листя; 

2)   озеленення; 

3)   збереження зелених насаджень; 

4)   догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та 
інших насаджень); 

5)   скошування трави кожної другої суботи місяця; 

6)  видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля; 

7)   відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, 
в інших випадках. 

5.4.   Підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, приватним 
підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, 
фекалії у кювети, меліоративні канали, річки, сад та  особливо на територіях прилеглих до 
житлової забудови. 

5.5.   Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, 
мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території. 

5.6.   За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та 
утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної 
ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

5.7. Розміщення МАФів, ТС, кіосків, павільйонів, наметів, літніх кафе та майданчиків 
торгівлі і громадського харчування на зупинках громадського транспорту та інших 
тимчасових об'єктів обслуговування, що потребують оформлення договору користування 
землею, проводиться за дозволом виданим в установленому порядку відповідними 
службами виконавчого комітету міської ради. 

5.8. Підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, ринки, 
зобов'язані утримувати у зразковому порядку ТС. 

VІ. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання 

6.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від 
форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського 
відання, в орендному користуванні зобов’язані: 

6.1.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом 
порядку. 



6.1.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з 
балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини). 

6.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний 
рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що 
сталися з їх вини. 

6.1.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку. 

6.1.5. Проводити згідно з планами, затвердженими рішенням виконавчого комітету 
Баранівської міської ради інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів 
благоустрою (їх частин). 

6.1.6. У процесі утримання об’єктів (їх частин) дотримуватися відповідних технологій 
щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та 
утримання їх у чистоті й належному стані 

6.1.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення 
законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, 
в порядку та розмірах, установлених законодавством України. 

6.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі 
затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на 
виконання робіт в архітектора Баранівської міської ради. 

6.1.9. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд та інших елементів 
благоустрою, проводити ремонтні та реставраційні роботи стін, ремонт балконів, покрівлі, 
встановлювати вентиляційні повітровід води, кондиціонери – тільки на підставі дозвільної 
документації, оформленої в установленому порядку. 

6.1.10. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд. 

VІІ. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою 

7.1.   На об’єктах благоустрою забороняється: 

1)        виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу наданого Баранівською 
міською радою, або  уповноваженими на те органами; 

2)        вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у 
тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд; 

3)        самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати 
газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо; 

4)        вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, 
деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища; 

5)        забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими 
відходами, недопалками, насінням тощо; 

6)        складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних 
майданчиків; 



7)        порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, 
утилізації та використання відходів; 

8)        наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки 
тощо у невизначених спеціально для цього місцях; 

9)        самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, 
павільйони, кіоски тощо; 

10)    випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього 
місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; 

11)    здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, 
механізмів у невідведених для цього місцях; 

12)    самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації; 

13)    самовільно займати земельні ділянки на всій території Баранівської міської ОТГ (в 
межах населеного пункту та за його межами) і використовувати їх при відсутності 
документів, що засвідчують право на використання та володіння землею; 

14)    використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням; 

15)    самовільно встановлювати точки торгівлі у невідведених для цього місцях та без 
наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку; 

16)    здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності 
позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об’єктів 
будівництва чи реконструкції; 

17)    здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного 
на те дозволу; 

18)    засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси; 

19) ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених для 
цього місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці; 

20) заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду  за транспортними засобами і 
механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних 
доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними 
засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах 
(луги, галявини тощо) території Баранівської міської  ОТГ та паркувати на них 
транспортні засоби; 

21) залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми на внутрішньо 
квартальних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду 
спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а 
також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і 
пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до 
гаражів, автостоянок тощо; 



22) розпалювати багаття, спалювати промислові чи побутові відходи, листя, гілки, тощо; 

23)  захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків; 

24) захаращувати балкони, лоджії, вікна предметами і матеріалами, які негативно 
впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з них сміття тощо; 

25)    вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження 
вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов 
руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими 
нормативно-правовими актами України. 

VІІІ. Утримання тварин. 

8.1.   Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані: 

1)      не допускати утримання та вигул собак у місцях загального користування; 

2)      вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику, при цьому уникати місць 
масового скупчення людей, особливо дітей; 

3)      не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі 
забруднення, власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною; 

4)       не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді. 

8.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке 
поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно з чинним 
законодавством України. 

ІХ. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні 
зовнішньої реклами 

9.1.  Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Баранівської міської 
ОТГ. 

9.2.   Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території Баранівської 
міської ОТГ, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, 
споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих 
мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним 
законодавством. 

9.3.   Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, 
якщо проведено відновлення твердого покриття ( в тому числі трав’яного покрову), 
вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші 
роботи з відновлення благоустрою території, що підтверджено актом, передбаченим 
Положенням про проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на 
території Баранівської міської ОТГ. 



9.4.     Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, 
механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, 
викошуванню газонів. 

9.5.     Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно 
засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові 
будинків. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими 
пристроями. 

9.6.     Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, 
електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних 
норм. 

9.7.      Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж 
проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми 
опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення). 

9.8.      Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не 
більше 2 м. від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м. та 
за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску. 

9.9.       Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і 
впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку 
та суттєво міняти вигляд їхній фасадів. 

9.10.   Забороняється розташування рекламних засобів: 

-     на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; 

-     на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, парків, на квітниках та деревах 

9.11.   Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній 
поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах. 

9.12.   Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному 
санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; 
при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням 
спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних 
засобів) повинен додатково укладатись договір з Баранівською міською радою для 
забезпечення прибирання території. 

9.13.   Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення. 

9.14.   Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, 
повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки. 

9.15.   Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної 
реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач 
зовнішньої реклами згідно із законодавством. 

9.16.   Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території 
Баранівської міської ОТГ (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без 



продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі 
конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування 
рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах 
або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, 
підлягають демонтажу в порядку, встановленому міською радою. 

9.17.   Контроль за додержанням Правил благоустрою території Баранівської міської ОТГ 
при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Баранівської міської 
ради. 

9.18. Написи на рекламі повинні бути виконані виключно державною мовою, за винятком 
реклами зареєстрованих торгових марок, назв підприємств, фірм, які можуть бути 
виконані іноземною мовою. 

Х. Контроль у сфері благоустрою території Баранівської міської ОТГ 

10.1.   Контроль у сфері благоустрою території Баранівської міської ОТГ спрямований на 
забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно 
від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому 
числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України. 

10.2.   Контроль за станом благоустрою території Баранівської міської ОТГ, виконання 
цих Правил покладається на адміністративну комісію Баранівської міської ради. 

10.3.   Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом: 

1)        проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень 
законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою 
території Баранівської міської ОТГ; 

2)        розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання; 

3)        участі в обговоренні проектів благоустрою території Баранівської міської ОТГ, 
іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій; 

4)        подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення 
законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою 
території Баранівської міської ОТГ. 

ХІ. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил 
благоустрою. 

11.1.   Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та 
обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи 
несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими 
Правилами, іншими нормативно-правовими актами України. 

11.2.   У разі порушення Правил благоустрою винні особи, зобов’язані вчинити всі 
необхідні дії для негайного усунення наслідків такого порушення.  



11.3.   У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не 
виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений термін, 
Баранівська міська рада має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил 
власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити третіх осіб. У 
такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані протягом п’яти 
робочих днів відшкодувати витрати (збитки) понесені Баранівською міською радою у 
зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно та з дня наданого 
обґрунтованого рахунку. 

11.4.   Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення 
законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений термін, 
але не більше п’яти робочих днів. 

 

ХІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил 

13.1.   Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення 
на сесії Баранівської міської ради. 

 
 
 
 
Секретар ради                          О.В.Самчук 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                       рішення 29 сесії міської ради 
                                                                                       8 скликання  
                      12 березня 2019 р  № 1754  

 
 

 
ПРИПИС № 

від "___" ____________ 20__ року 
Мною,________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
встановлено порушення:________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Порушення вчинено: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На підставі Правил благоустрою Баранівської міської ОТГ, затверджених рішенням сесії 
Баранівської міської ради від 24.01.2019 р. № 
 
ПРОПОНУЮ: 
Усунути порушення шляхом:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Про виконання припису повідомити за адресою та/або телефоном: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Припис склав: ________________________________________________________________ 
                                                                                                                (підпис, П. І. П.) 
 
 
Припис одержав: ______________________________________________________________ 
                                                                                                                (підпис, П. І. П.) 

  
  

 
                                                                                            



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 29 сесії міської ради 
8 скликання  
12 березня 2019 р  №  1754 

 

 
ПРОТОКОЛ № 

про адміністративне правопорушення 
 

"___" ____________ 20__ р.____год.____хв.________________________________________ 
                                                                                                                    
Я,____________________________________________________________________________  

           (посада особи, яка складає протокол) 
 

_____________________________________________________________________________ 
            (прізвище, ім'я, по батькові)  

 
Склав цей протокол на:_________________________________________________________ 

                                                (прізвище, ім'я, по батькові фізичної чи посадової особи) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
За адміністративне правопорушення, яке полягає в нижченаведеному: 
 
місце час скоєння або виявлення 
правопорушення:___________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
суть правопорушення:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, чим 
порушені вимоги статті ________________________Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, пункт(и)_________________________Правил благоустрою і утримання 
території Баранівської міської ОТГ, затверджених рішенням Баранівської міської ради від 
____________ N ______ 



Відомості про особу, на яку складено протокол: 
Прізвище, ім'я та по 
батькові:_____________________________________________________ 
Громадянство:_________________________________________________________________ 
Дата, рік та місце 
народження:____________________________________________________ 
Місце проживання та 
реєстрації:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Міський чи мобільний номер 
телефону:____________________________________________ 
Посада, місце роботи:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Документ, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення тощо): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Відомості про свідків і потерпілих (прізвище, ініціали, адреса, підпис) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Пояснення особи, на яку складено протокол: 
Я,____________________________________________________________________________  

                     (прізвище, ім'я, по батькові)  
ознайомлений(на) з протоколом і по суті його пояснюю нижченаведене: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень щодо 
порушення, вказаного в цьому протоколі, в присутності свідків відмовляється: 
1.____________________________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________________________ 
 
Особа, яка притягається до адміністративної.відповідальності, має право: 
ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти 
клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката та фахівця у галузі права, 
користуватися послугами перекладача, оскаржити постанову по справі.  
Зі змістом ст.68 Конституції України та ст. 268 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення ознайомлений(на).__________ 
 
Повідомлено що розгляд справи відбудеться: "___" ____________ 20__ р.____год._____хв. 
_____________________________________________________________________________                          
 
До протоколу додається:________________________________________________________ 
 
Другий примірник протоколу отримав(ла):_________________________________________  



 
Підпис особи, на яку складено протокол:__________________________________________ 
 
Підпис посадової особи, яка склала протокол:______________________________________     



                                                                                                                                                                                 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 29 сесії міської ради 
8 скликання  
12 березня 2019 р  № 1754 

 
 

Журнал 

 реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення 

  

Почато    «____»__________ 20___р. 

Закінчено«____»__________20___р. 

  

№ з/п 
Дата 

складання 
протоколу 

Дата та місце 

вчинення 
правопорушення 

Відомості про особу, щодо якої складено протокол 

 Посада, прізвище ініціали, особи, 
що склала протокол 

Примітка 

 
(П.І.П) 

 

Адреса 

 

Місце роботи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                           О.В.Самчук 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ  

29 сесія 8 скликання 
 
 

12 березня 2019  року                                                                     № 1755 
 

 

Про затвердження Програми  
економічного  і  соціального  
розвитку Баранівської міської  
об’єднаної територіальної  
громади  на 2019 рік 
 
 
                Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України»,  відповідно до  
Стратегії розвитку Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади 
до 2020 року, затвердженої рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської 
міської  ради № 788 від 22.12.2017 р. та Дорожньої карти – 2019 , 
затвердженої рішенням 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №1642 
від 24.01.2019р., заслухавши та обговоривши проект програми економічного і 
соціального розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  
на 2019 рік,   міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 
Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, що 
додається.   

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
 

12 березня 2019  року                                                                        № 1756 
 
Про затвердження  зведеного кошторисного  
розрахунку  на «Капітальний ремонт   
вуличного освітлення  по вул.Ярослава Мудрого   
в м.Баранівка  Житомирської області» 
 
 
 
           Розглянувши зведений кошторисний розрахунок    «Капітальний 
ремонт вуличного освітлення  по вул.Ярослава Мудрого  в м.Баранівка 
Житомирської області», згідно з «Порядком затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертизи», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560 та пп.3 п.4 Ст. 31 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-
VI, міська рада: 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  по вул.Ярослава Мудрого  в м.Баранівка 
Житомирської області»  на суму 79,453 тис. грн.  

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., 
на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
 

12 березня 2019  року                                                                     № 1757 
 
Про затвердження  зведеного кошторисного  
розрахунку  на «Капітальний ремонт   
вуличного освітлення  по вул. Західна та   
вул.Калинова в м.Баранівка  Житомирської області» 
 
 
           Розглянувши зведений кошторисний розрахунок    «Капітальний 
ремонт вуличного освітлення  по вул. Західна та вул. Калинова  в м.Баранівка 
Житомирської області», згідно з «Порядком затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертизи», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. №560 та пп.3 п.4 Ст. 31 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-
VI, міська рада: 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  по вул. Західна та вул. Калинова    в м.Баранівка 
Житомирської області»  на суму 126,528 тис. грн.  

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., 
на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.) та на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
 

12 березня 2019  року                                                                     № 1758 
 

 
Про встановлення загальної 
суми  витрат «Фонду  на виконання  
депутатських повноважень» на 2019 рік 
 
 
               Для більш ефективного використання коштів місцевого бюджету, 
керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про статус 
депутатів місцевих рад», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», міська рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Відповідно до Програми «Фонд на виконання депутатських 
повноважень» затвердженої рішенням 18-ої сесії 8-го скликання № 1024 від 
14.03.2018 року, встановити загальну суму Фонду на 2019 рік в розмірі 90 
807 грн.  (Дев’яносто тисяч вісімсот сім грн.) відповідно  Розподілу «Фонду 
на виконання депутатських повноважень» на 2019 рік  (Додаток 1). 

 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) 
проводити фінансування видатків відповідно до Програми та заявок 
головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради (Цимбалюк 
Л.А.) на розрахунковий рахунок Баранівської міської ради відповідного 
призначення за ТПКВКМБ  0110180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління» по відповідних КЕКВ. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
  
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

 
 



         Додаток №1 
до рішення 29 сесії 8 
скликання міської ради 
від 12.03.2019  року № 1758 

 
 
 
 

РОЗПОДІЛ 
фонду на виконання депутатських повноважень  

 на 2019 рік 
 
 

  Кількість 
депутатів 

Сума,   грн. 
на одного 
депутата 

Сума, 
грн. 

разом 
Міський голова 1 - - 

Депутати міської ради 26 2 000 52 000 
 

 
Депутати міської ради, які не використали 
кошти у 2017 році відповідно до Рішення 4 
сесії 8 скликання №147 від 28.03.2017р. 
  

 
 
9 

 
 

2 000 

 
 

18 000 

 
Депутати міської ради, які не використали 
кошти у 2018 році відповідно до Рішення 18 
сесії 8 скликання №1024 від 14.03.2018р. 
  

 
 

12 

 
 
- 

 
 

20 807 

 
Загальна  сума «Фонду на виконання 
депутатських повноважень»  на 2019 рік 
 

   
90 807 

 
 
 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

   
12 березня 2019 року                                                                        № 1759                                        
 

Про затвердження Програми 
соціальної підтримки учасників  
антитерористичної операції та  
операції об’єднаних сил ,членів  
сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил у 2019 році    
 

Відповідно до  Законів України « Про місцеве самоврядування», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», на виконання обласної Програми соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у 
2019 році, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 18.12.2018 № 1294, з 
метою соціального захисту пільгової категорії населення на території об’єднаної 
територіальної громади, враховуючи рекомендації постійних комісій  міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил у 2019 році, (далі Програма) 
(додається). 

2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити кошти з 
місцевого бюджету для фінансування даної Програми на 2019 рік.  

3. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Цицюра В.О.) інформувати про хід виконання Програми на черговій сесії у                 
І кварталі 2020 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. , на постійні 
комісії: з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.); з питань планування  фінансів,  
бюджету  та  соціально - економічного  розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
Міський голова         А.О.Душко 

                                                                                    



                                                                                
                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       рішення 29 сесії 8 скликання    
                         Баранівської міської ради    

                                               від 12.03.2019 року № 1759  
 
 
 

Програма 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції  
та операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил  
у 2019 році  (далі - Програма) 

 
                          І.   Загальна характеристика Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Баранівська міська рада 

2. Розробник Програми Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 

3. Виконавець Програми Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради , 
комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради,  
 

4. Учасники Програми Обласна рада, Баранівська міська рада,   
управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради , 
департамент праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації, 
Житомирський обласний центр по 
нарахуванню та здійсненню соціальних 
виплат, заклади охорони здоров'я 
 

5. Термін реалізації Програми 2019 рік 
 

6. Перелік бюджетів, які  беруть   
беруть участь у виконанні   Програми   

Обласний бюджет, бюджет  
Баранівськоїї  міської ради  
 



 

II. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

21 листопада 2013 року почалася Революція Гідності, сотні людей 
вийшли на Майдан Незалежності з мирним протестом проти раптового 
скасування владою підписання Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом. Але мирний протест закінчився сотнями постраждалих, які на 
сьогодні потребують медичної допомоги. 

Крім того, з початку антитерористичної операції у Донецькій та 
Луганській областях найбільше осіб із числа учасників антитерористичної 
операції та операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, які у ході виконання 
службових обов’язків отримали поранення різного ступеня важкості та 
потребують медичної реабілітації. 

Таким чином, в умовах сьогодення саме зазначені категорії населення 
потребують підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій. 

Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію 
громади отримують пенсії у розмірах, що не перевищують прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, працездатні громадяни до моменту 
працевлаштування не мають матеріальної підтримки.  

 
 

III. Мета Програми 

Програму розроблено з метою: 
- забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування 

та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного (хірургічного, 
терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, 
протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами 
учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та 

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми (всього) 

У межах фінансових можливостей 

 у тому числі бюджетних коштів: У межах фінансових можливостей 

 з них: коштів обласного бюджету У межах фінансових можливостей 

 кошти міського бюджету У межах фінансових можливостей 

8. Основні джерела фінансування 
Програми 

Обласний бюджет,  бюджет 
Баранівської міської  ради 



операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції та операцій об’єднаних сил, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

- надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої 
території та районів проведення антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил  грошової допомоги  як таким, що потрапили у важкі життєві 
обставини. 

 
IV. Розгляд питань, пов'язаних із виконанням Програми 

 1. Питання щодо надання грошової допомоги особам, які брали участь 
у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил, на забезпечення 
обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування та медичної 
реабілітації розглядаються робочою групою, утвореною спільним 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної 
ради від 28.03.2014  №58/18 (зі змінами). 

 2. Робоча група розглядає документи та приймає рішення, яке 
оформлюється відповідним протоколом. Протокол підписується усіма 
членами робочої групи, присутніми на засіданні. 

 3. Баранівська міська рада керується протоколами робочої групи. 

 
V.  Порядок використання коштів на надання грошової допомоги 

для лікування, санаторно-курортного лікування та медичної 
реабілітації                

          1. На отримання грошової допомоги для лікування, санаторно-
курортного лікування та медичної реабілітації мають право зареєстровані на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади особи, які 
постраждали під час проведення антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил та яким установлено статус учасника бойових дій та осіб, 
прирівняних до них згідно з статтею 12 або особи з інвалідністю внаслідок 
війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та пунктів 10-14 
частини другої статті 7, статті 16¹ Закону України “ Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту ”, а також сім’ї, зазначені в абзаці 8,14 
частини 1 статті 10 цього ж Закону.  

2.  Грошова допомога надається на: 

- проведення стаціонарного лікування в закладах охорони здоров’я, 
визначених управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації; 

- стоматологічну (хірургічну, терапевтичну) допомогу; 

- зубне протезування; 

- заходи медичної реабілітації, у тому числі санаторно-курортне 
лікування. 



3. Плани лікування та медичної реабілітації визначаються 
індивідуально  профільними комісіями санаторно-курортних, лікувально-
профілактичних закладів Житомирської області, перелік, яких затвержено 
Управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації.  

4. Перелік документів, які подаються на розгляд профільних комісій: 

заява встановленого зразка; 

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, назву 
уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документу; 

 копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 
платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номеру облікової 
картки платника податків і мають відмітку в паспорті); 

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю 
внаслідок війни. У разі відсутності даних посвідчень - документ, що 
засвідчує участь у антитерористичній операції або операції об’єднаних сил; 

для лікування та медичної реабілітації – направлення комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради; 

для санаторно-курортного лікування – санаторно - курортна картка 
(форма № 072/о), затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 28.07.2014 № 527. 

5. Граничний розмір грошової допомоги на лікування не повинен 
перевищувати норми грошових витрат на харчування та медикаменти в 
лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №34, крім важких 
випадків, які вимагають застосування дороговартісних медикаментів. 

6. Грошова допомога не надається на дороговартісні види 
стоматологічних послуг, а саме:  

- облицювання металокерамікою та металопластмасою; 
- дентальну імплантацію; 
- протезування на імплантах; 
- бюгельне протезування на замковому кріпленні; 
- терапевтичне лікування з використанням світлополімерних 

матеріалів.  
 
Послуги з естетичного та дороговартісного протезування надаються з 

доплатою за власні кошти пацієнта. 



7. Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію 
здійснюється на умовах співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів 
обласного бюджету, 50 відсотків за рахунок міського бюджету, а на 
санаторно-курортне лікування 100 відсотків за рахунок   коштів обласного 
бюджету. 

8. Для забезпечення співфінансування до 15 числа щомісяця 
Баранівській міській раді доводиться витяг з протоколу засідання робочої 
групи разом з реєстром осіб, які отримали відповідні послуги.  

9. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
щомісяця, до 25 числа забезпечують перерахування коштів  лікувально-
профілактичним закладам за фактично надані послуги. 

 
           VI. Порядок використання коштів та надання грошової 

допомоги на  протезування 

1. На отримання грошової допомоги на протезування мають право 
зареєстровані на території Баранівської міської ОТГ, які постраждали під час 
проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та яким 
установлено статус учасника бойових дій та осіб, прирівняних до них згідно з 
статтею 12 або осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 19 і 
20 частини першої статті 6 та пунктів 10-14 частини другої статті 7, статті 16¹ 
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 

2.   Грошова допомога надається на послуги з: 

- ендопротезування; 

-  протезування органів серцево-судинної системи;  

- протезування інтраокулярними лінзами. 

3. Перелік документів, які подаються на розгляд профільної комісії 
комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» 
Житомирської обласної ради: 

заява встановленого зразка; 

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, назву 
уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документа та сторінок, 
на яких зазначено останнє місце реєстрації; 

 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків і мають відмітку в паспорті); 



копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю 
внаслідок війни. У разі відсутності даних посвідчень - документ, що 
засвідчує участь у антитерористичній операції або операції об’єднаних сил. 

VII . Порядок використання коштів на надання грошової допомоги  
внутрішньо переміщеним особам 

1. Право на отримання грошової допомоги мають внутрішньо 
переміщені особи з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, які зареєстровані на 
території Баранівської міської ОТГ в установленому порядку. 

2. Розпорядником коштів по даному напряму Програми є 
Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних 
виплат.  

3. Грошова допомога надається на вирішення соціально-побутових 
питань. 

4. Для отримання грошової допомоги внутрішньо переміщені особи 
подають заяви до управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради. 

До заяви про надання грошової допомоги додаються: 

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, назву 
уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документа; 

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків і мають відмітку в паспорті) заявника; 

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб; 

інформація про доходи, у тому числі членів сім’ї заявника (заробітна 
плата, пенсія, усі види соціальної допомоги).  

інші документи, що підтверджують важкі життєві обставини. 

5. Управління соціального зщахисту населення Баранівської місько\ 
ради: 

- перевіряє достовірність наданої інформації про доходи, а також 
обставини, викладені у заявах про надання грошової допомоги. 

- супровідним листом за підписом керівника або його заступника 
подають до Житомирського обласного центру по нарахуванню та здійсненню 



соціальних виплат відповідний пакет документів, визначених пунктом 4 
розділу VІІ цієї Програми, для подальшого розгляду на засіданні робочої 
групи.   

6. Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам (сім’ям 
внутрішньо переміщених осіб) має одноразовий характер, у виняткових 
випадках може надаватись не частіше, ніж 1 раз на рік.  

7. У разі позитивного висновку робочої групи щодо надання 
грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, Житомирський 
обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат готує 
проект розпорядження голови обласної державної адміністрації та після 
підписання відповідного розпорядження перераховує грошову допомогу 
одержувачам. 

VIII. Фінансування видатків, звітність, відповідальність та контроль за 
використанням коштів обласного бюджету  

1. Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих 
юридичних та фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської 
служби України. 

2. Операції, пов'язані з використанням коштів міського бюджету, 
здійснюються в установленому законодавством порядку. 

3. Управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради фінансову та бюджетну звітність подає у встановленому 
законодавством порядку. 

IX.  Результативні показники та виконання заходів Програми за 
видатками 

 

 Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Значення показника 
2019  рік 

I Показники продукту 
1 Кількість внутрішньо переміщених осіб, які 

звернулися для отримання грошової допомоги у 
зв’язку із скрутним матеріальним становищем 

осіб 2 

3 Кількість осіб, що потребують лікування та 
медичної реабілітації осіб 43 

4 Кількість осіб, що потребують зубопротезування осіб 10 
ІІ Показники ефективності 
1 Середній розмір грошової допомоги для 

внутрішньо переміщених осіб 
грн. 

923 
 

2 Середній розмір допомоги на лікування та 
медичну реабілітацію 

грн. 923 



 

 X. Ресурсне забезпечення Програми 
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити до 
виконання Програми 

Всього витрат на виконання Програми, тис. 
грн 

1 2 

Обсяг ресурсів (всього): У межах фінансових можливостей  

у тому числі обласний бюджет У межах фінансових можливостей 
Міський бюджет У межах фінансових можливостей  

XI. Очікувані результати 
 

Реалізація Програми сприятиме: 

- відновленню та попередженню порушених внаслідок захворювання 
або травми різних функцій, оптимальній реалізації фізичного, психічного і 
соціального потенціалу учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та членів сімей 
загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та операції 
об’єднаних сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, досягненню максимальної фізичної, психічної, 
соціальної, професійної та економічної повноцінності; 

- соціальну адаптацію внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил.  

 

XII. Система управління та контроль за ходом виконання 
Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює  
постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення.  

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється 
в установленому законодавством порядку. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                      О.В.Самчук 
 
 
 



                                                      
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

 
12 березня 2019р.                                                                                № 1760                                       
 
Про затвердження Програми  
соціального захисту населення  
Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади 
на 2019-2020  роки 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве  самоврядування 
в Україні“, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 2019-2020 рр. (далі 
Програма) (додається). 

 
2.Відділу фінансів (Василевський О.В) забезпечити  фінансування 

заходів передбачених даною Програмою. 
 
3. Управлінню соціального захисту населення міської ради               

(Цицюра В.О.)  інформувати на сесії міської ради про хід виконання 
Програми відповідно щороку до 15 грудня.   

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію        

міської ради з питань  освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) та постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.).  
 
 
Міський голова                                                              А.О.Душко 
  
 
 
 
 
 
 



                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                             рішення 29 сесії 8 скликання     
                          Баранівської міської ради    
                                                     від 12.03.2019 року № 1760  

 
Програма соціального захисту населення Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2019-2020 роки 
 
 
1. Паспорт Програми соціального захисту населення Баранівської міської  об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки 
 

1 Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення  
2 Розробник Програми Управління соціального захисту населення  
3 Співрозробники Програми  Баранівська міська рада 
4 Відповідальний виконавець 

програми 
Управління соціального захисту населення  

5 
 

Учасники Програми  Баранівська міська рада, управління 
соціального захисту населення, ССД, відділи 
та структурні підрозділи Баранівської міської 
ради 

6 Термін реалізації Програми 2019-2020 роки 
7 Джерела фінансування Міський бюджет, інші джерела не заборонені 

законодавством 
8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього, тис.грн. 

 
В межах фінансових можливостей 

 у тому числі:  
8.1. коштів міського бюджету В межах фінансових можливостей 
8.2. коштів інших джерел ----- 

 
     Координація і контроль за виконанням програми - постійна комісія міської ради з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення та постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку.  
 

2. Загальні положення 
 

Станом на 01.01.2019 року на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади  проживає: 90 інвалідів Великої Вітчизняної війни; 1675 інвалідів 
загального захворювання; 281 учасників бойових дій; 241 учасників війни; 133 вдови 
загиблих/померлих; 291 учасників ліквідації на ЧАЕС; 172 одиноких громадян похилого 
віку, які потребують обслуговування; 54 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа; 271 багатодітних сімей; 135 дітей з фізичними 
обмеженнями. На території об’єднаної територіальної громади Баранівської міської ради 
проживає 2660 дітей, 169 з них це діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 
по причині ухиляння їх батьків від виконання, передбачених законодавством обов’язків 
щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання, жорстокого 
поводження з дітьми, залежностей батьків від алкоголю, наркотиків, інших психотропних 
речовин. 

За для вирішення окремих питань соціального напрямку на території Баранівської 
громади діє: 



- Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил ,членів сімей загиблих учасників антитерористичної 
операції та операції об’єднаних сил у 2019 році  

- Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на 2018-2022 роки  

- Положення про надання одноразової грошової допомоги жителям Баранівської 
міської ОТГ 

- Про затвердження міської (комплексної) Цільової соціальної Програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа на 2018-2022 роки  

- Про затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення осіб 
з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату («соціальне таксі») 

- Про затвердження комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 
2017-2020 роки Баранівської міської ради 

-  

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. 
 

В умовах сьогодення є категорії населення, особливо діти, які потребують 
соціально-психологічної та матеріальної підтримки, захисту прав та інтересів, підвищеної 
уваги з боку владних структур,  вирішення невідкладних питань організаційно-правового, 
інформаційного, матеріально-технічного, соціально-побутового, медичного характеру. 

Стан виховання та розвитку дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих 
обставинах потребує постійного контролю з боку органу опіки та піклування, управління 
соціального захисту населення спільно із службою у справах дітей. 

На сьогоднішній день залишається не вирішене  питання перевезення пільгових 
категорій населення, які мають на це право. Держава, залишивши таке право за ними, 
передала фінансування на місцеві бюджети без передачі фінансового ресурсу. 

Потребує також підтримки робота клубів за інтересами для людей похилого віку та 
проведення інших заходів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. 

 
4.  Мета Програми 

 
Метою Програми є соціальний захист пільгових категорій населення, надання 

адресної підтримки незахищеним верствам населення об’єднаної територіальної громади, 
організація на території громади ефективної роботи з сім’ями, які перебувають в СЖО. 
Прийняття даної Програми має, спільно  з діючими програмами соціального спрямування, 
забезпечити формування комплексної системи соціального захисту жителів Баранівської 
громади. 

 
5. Шляхи і засоби розв'язання проблеми 

 
Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 3 Програми, є: 

- покращення медичного та соціального обслуговування інвалідів та дітей-інвалідів; 
- забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільного призначення, 
транспортної інфраструктури; 
- залучення осіб з інвалідністю до трудової діяльності;  



- надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення, які 
потрапили в складні життєві обставини, що об'єктивно порушують нормальну 
життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, 
часткова втрата рухової активності у зв'язку із старістю або станом здоров'я, самотність, 
сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе 
ставлення та негативні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний 
розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо);  
- компенсація пільг на проїзд окремих категорій пільговиків, які мають на них право 
згідно чинного законодавства; 
- соціальний захист одиноких громадян похилого віку, ветеранів війни, праці; 
- проведення заходів до Дня людей похилого віку (1 жовтня), Дня Пам’яті та примирення 
(8 травня), Дня інваліда (3 грудня), Дня захисту дітей (1 червня); 
- висвітлення роботи в засобах масової інформації. 
 

Відшкодування понесених виробничим підрозділом Коростенською дирекцією 
залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна» залізниця АТ «Українська 
залізниця» фактичних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян по 
залізничній станції на території Баранівської ОТГ проводиться шляхом оплати наданих до 
управління соціального захисту населення  Баранівської міської ради належно 
оформлених рахунків на відшкодування недоотриманих коштів за перевезення 
залізничним транспортом окремих категорій громадян, що свідчать про вищезгадані 
витрати. Дана умова та інші умови співпраці визначаються договором між виробничим 
підрозділом Коростенською дирекцією залізничних перевезень регіональної філії 
«Південно-Західна» залізниця АТ «Українська залізниця» та управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради. 

 
Дітям, які проживають в старостатах та навчаються в школі мистецтв чи будинку 

творчості відшкодовувати вартість квитка при поверненні з навчань до місця проживання. 
При подачі навчальними закладами інформації для відшкодування проїзду, обов’язково 
відмічається кількість відвідувань та місце проживання учня. Відшкодування проводиться 
для одного з батьків учня на особовий рахунок відкритий в банківській установі, виходячи 
з  вартості квитка і кількості відвідувань. Відшкодування проводити починаючи з 
01.01.2019 року та здійснювати двічі на рік: в кінці бюджетного та навчального років. 

 
 

Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 2019 – 2020 роки 

 
 



№ Назва напрямку 
діяльності 

Перелік заходів програми Термін 
виконання 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовані обсяги 
фінансування, тис. грн.. 

Очікуваний результат 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реалізація 
державної 
політики з 
питань 
соціального 
захисту дітей, 
організація 
ефективної 
роботи щодо 
запобігання 
соціальному 
сирітству, 
дитячій 
бездоглядності 
та 
безпритульності 

1.1. Забезпечувати  раннє виявлення 
дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах 

2019-2020 Виконком Баранівської 
міської ради, ССД, 
управління соціального 
захисту населення   

Міський 
бюджет 
 

4 4 Зменшення 
кількості дітей, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах. 
Захист дітей, які 
залишилися поза 
сімейним 
оточенням. 

1.2. Здійснювати обстеження умов 
проживання сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах 

2019-2020 Виконком Баранівської 
міської ради, ССД, 
управління соціального 
захисту населення   

1.3. Забезпечення екстреного реагування  
на повідомлення про наявність загрози 
життю та здоров’ю дітей  
 

2019-2020 Виконком Баранівської 
міської ради, ССД, 
управління соціального 
захисту населення   

2 Соціальний 
захист 
одиноких 
громадян 
похилого віку, 
ветеранів війни, 
праці 

2.1. Проведення обстеження умов їх 
проживання, надання їм всебічної 
допомоги в поліпшенні 
життєзабезпечення та консультації щодо 
наявних пільг, пенсійного забезпечення, 
компенсацій та соціальних допомог 

2019-2020 Управління 
соціального захисту 
населення   

Міський 
бюджет 

4  4  Підтримка та 
соціальний захист 
одиноких 
громадян 
похилого віку, 
ветеранів війни, 
праці. 

2.2. Контроль за станом проживання 
одиноких громадян похилого віку 

2019-2020 Управління 
соціального захисту 
населення   

2.3. Функціонування клубів за інтересами 
для людей похилого віку 

2019-2020 Управління 
соціального захисту 
населення   

7 7 



3 
 
 

Організація 
соціального 
захисту 
пільгової 
категорії 
населення 

3.1. Проведення інформаційно-
роз’яснювальних заходів, консультацій з 
питань надання пільг 
 

2019-2020 Управління 
соціального захисту 
населення   

Міський 
бюджет 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

Захист прав і 
законних інтересів 
пільгової категорії 
населення.  

Відшкодування 
витрат за 
пільговий 
проїзд 
залізничним 
транспортом 

3.2. Проведення розрахунків з 
виробничим підрозділом Коростенською 
дирекцією залізничних перевезень 
регіональної філії «Південно-Західна» 
залізниця АТ «Українська залізниця» 

2019-2020 Управління 
соціального захисту 
населення, відділ 
фінансів Баранівської 
міської ради    

Міський 
бюджет 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

Забезпечення 
дотримання 
законодавства 
щодо пільгового 
перевезення 

Відшкодування 
витрат за 
пільговий 
проїзд 
автомобільним 
транспортом 

3.3. Виплата одноразової матеріальної 
допомоги  
 

2019-2020 Управління 
соціального захисту 
населення, відділ 
фінансів Баранівської 
міської ради    

Міський 
бюджет 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

Забезпечення 
дотримання 
законодавства 
щодо пільгового 
перевезення 

Відшкодування 
витрат за проїзд 
автомобільним 
транспортом 
учням школи 
мистецтв та 
будинку 
дитячої 
творчості 

3.4. Відшкодування вартості квитків 2019-2020 Управління 
соціального захисту 
населення, відділ 
фінансів Баранівської 
міської ради    

Міський 
бюджет 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

В межах 
фінансо-
вих 
можливо
стей 

Підтримка та 
соціальний захист 
активних дітей 

5 Проведення 
заходів до 
відзначення 
соціальних та 
пам’ятних дат 
 

5.1. Проведення заходів до Дня людей 
похилого віку (1 жовтня)  

2017-2018 Виконком Баранівської 
міської ради, відділ 
культури, управління 
соціального захисту 
населення   

Міський 
бюджет 

10 10 Соціальна 
захищеність 
вразливих 
категорій 
населення. 
Створення  
необхідних  умов,  
які  дають їм 

5.2. Проведення заходів до Дня Пам’яті 
та примирення (8 травня) 

2017-2018 Виконком Баранівської 
міської ради, відділ 
культури, управління 

Міський 
бюджет 

10 10 



соціального захисту 
населення   

можливість  
ефективно 
реалізувати свої 
права та свободи. 

Проведення заходів до Дня інваліда (3 
грудня) 

2017-2018 Виконком Баранівської 
міської ради, відділ 
культури, управління 
соціального захисту 
населення   

Міський 
бюджет 

10  10 

Проведення заходів до Дня захисту дітей 
(1 червня) 
 

2018 Виконком Баранівської 
міської ради, ССД, 
відділ культури, 
управління соціального 
захисту населення    

Міський 
бюджет 

10 10 



 
6. Фінансування програми, строки виконання 

 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 
В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до неї в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення бюджету 

міста, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомог. 
Програма розрахована на два роки (2019-2020). 
 
 

7. Координація і контроль за виконанням програми 
 

Координація та контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками програми.  
 Відповідальний виконавець програми щороку до 15 грудня подає на розгляд комісії міської ради з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення узагальнену інформацію про стан її виконання. 
 

 
Секретар ради          О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                          № 1761                                            
 
Про внесення змін до переліку  об’єктів, 
які фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим  бюджетам 
на здійснення  заходів соціально-економічного 
розвитку окремих територій 
 

         Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів 
Баранівської міської ради  Василевського О.В., на підставі  Постанови  Кабінету  
Міністрів України від  01.12.2017р. №1040 та звернення  начальника  управління 
соціального захисту населення  Баранівської міської ради Цицюри В.О. 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету 
та соціально-економічного розвитку   міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 1.Внести зміни до переліку об’єктів, які фінансуються  за рахунок  субвенції 
з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення  заходів соціально-
економічного розвитку окремих територій та викласти в новій редакції, а саме: 

№ 
п/п 

Стара редакція Нова редакція 

1. Капітальний ремонт приміщення 
для організації багатофункціо-
нального центру реабілітації за 
адресою: вул. Зв’ягельська, 66 , 
м.Баранівка, Житомирської 
області 

Капітальний ремонт частини 
приміщень багатофункціонального 
центру реабілітації з утепленням 
фасаду по вул. Зв’ягельській, 66 
м.Баранівка Житомирська  обл. 

 2.Заступнику  начальника відділу фінансів міської ради Василевському О.В. 
та головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель  міської ради Цимбалюк Л.А. провести відповідні зміни. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 

Міський голова                                                                А.О.Душко 
 



 

                                                                        
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                              №  1762                                         
 
Про виготовлення проектно-кошторисної  
документації управлінням соціального захисту  
населення Баранівської міської ради 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, з метою завершення ремонтних робіт, забезпечення соціального 
захисту жителів Баранівської ОТГ та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Визнати рішення 26 сесії 8 скликання від 12 листопада 2018 року             
№ 1406 «Про виготовлення проектно-кошторисної документації управлінням 
соціального захисту населення Баранівської міської ради» таким, що 
втратило чинність. 

 
2. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

об’єкт: «Капітальний ремонт частини приміщень багатофункціонального 
центру реабілітації з утепленням фасаду по вул. Звягельській, 66 м.Баранівка 
Житомирська  обл.» 

 
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 

 
 
 
 
Міський голова                                                              А.О.Душко 
  

 
 



 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

  
12 березня 2019 року                                                                                № 1763                                                  
 
Про внесення змін до рішення 16 сесії  
8 скликання від 22 грудня 2017 року № 785  
«Про затвердження міської (комплексної)  
цільової Програми забезпечення житлом  
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського  
піклування та осіб з їх числа на 
2018-2022 роки» 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 
беручи до уваги те, що фінансування на 2019 рік згідно програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів по коду 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» передбачено 
на  службу у справах дітей Баранівської міської ради, з метою забезпечення соціального 
захисту жителів Баранівської ОТГ та враховуючи рекомендації постійних комісій міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 1. Внести зміни до рішення 16 сесії 8 скликання від 22 грудня 2017 року № 785 
«Про затвердження міської (комплексної) цільової Програми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на2018-2022 роки», а 
саме: 

-   п.3 рішення викласти в новій редакції - «Службі у справах дітей (Кучинська І.В.) 
про хід виконання програми інформувати відділ фінансів Баранівської міської ради 
щорічно до 15 грудня». 

 
2. Відповідальним виконавцем Програми вважати службу у справах дітей 

Баранівської міської ради. 
3. Головним розпорядником коштів місцевого бюджету на забезпечення житлом 

дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа вважати 
службу у справах дітей Баранівської міської ради. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію        міської 

ради з питань  освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Пашкевич А.А.) та постійну комісію з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).  

.  
 
Міський голова                                                                  А.О.Душко 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12  березня  2019 року                                                                      № 1764 
Про затвердження Програми 
розвитку та підтримки аграрного 
комплексу Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади  
за пріоритетними напрямками на  
період до 2020 року     
 
 Відповідно до законів України «Про племінну справу у тваринництві», «Про 
молоко та молочні продукти», «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», «Про 
бджільництво», «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про особисте селянське 
господарство», враховуючи Програму розвитку агропромислового комплексу 
Житомирської області на 2016-2020 роки   затвердженої рішенням обласної ради № 284 
від 21  липня 2016 року (зі змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від 
22.12.16 №405, 06.04.17 №560, 02.11.17 №772, 21.12.17 №881), з  метою належного 
впровадження Стратегії розвитку Баранівської ОТГ до 2020 року, Дорожньої карти - 2019,  
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити Програму  розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними напрямками на період до 
2020 року (далі Програма). (Додається).    
 2. Затвердити Порядок використання коштів міського бюджету на виконання 
заходів Програми  розвитку аграрного комплексу  Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади   за пріоритетними напрямками на період до 2020 року (далі 
Порядок) (Додається).. 
 3. Юридичному сектору Баранівської міської ради оголосити Конкурс на 
виконання пріоритетних завдань Програми згідно Порядку. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

до рішення  29 сесії міської  ради      
восьмого скликання  
від 12 березня 2019 року № 1764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Програма  
розвитку та підтримки аграрного комплексу                                              

Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади за пріоритетними напрямками на період 

до 2020 року 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Паспорт 

 
 

1. Назва програми Програма розвитку та підтримки аграрного 
комплексу                                                   
Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади за пріоритетними напрямками на  
період до 2020 року 

2. Ініціатор розроблення 
Програми                                        

Баранівська міська рада 
 

3. Підстава для 
розроблення Програми                  

Закон України "Про особисте селянське 
господарство» 
 

4. Розробник Програми                    Комунальна установа «Агенція місцевого 
органічного розвитку - АМОР»     Баранівської 
міської ради         

5.  Відповідальний 
виконавець Програми                   

Баранівська міська рада 
 

6. Учасники Програми                     Баранівська міська рада, особисті селянські та 
фермерські господарства, фізичні особи – 
підприємці, сільськогосподарські кооперативи 

7. Мета Підвищення рівня економічної активності, 
зайнятості сільського населення 

8. Термін реалізації 
Програми 

2019-2020 роки 

9. Загальний обсяг 
фінансування, 
необхідних для 
Програми, всього 
- в т. ч. кошти 
міського бюджету                              

1015,0 тис. грн. 
 
 
 
1015,0 тис. грн. 

10. Очікувані результати 
Виконання                                       

Реалізація Програми сприятиме повноцінному і 
самодостатньому функціонуванню особистих 
селянських, фермерських господарств, 
зміцненню їх економічного стану , подоланню 
рівня бідності а також посилить відродження 
кооперативного руху у громаді 

11. Контроль за 
виконанням              

Баранівська міська рада 

 
 

 
 
 
 



 

ПРОГРАМА  
розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської 

міської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними 
напрямками на період до 2020 року     

 
Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської 

міської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними напрямками на 
період до 2020 року (надалі Програма) спрямована на реалізацію  Програми 
розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 
роки   затвердженої рішенням обласної ради № 284 від 21  липня 2016 року 
(зі змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від 22.12.16 №405, 

06.04.17 №560, 02.11.17 №772, 21.12.17 №881). 
 

І. Оцінка поточної ситуації в розвитку сільських територій 
 

Одним із головних роботодавців для мешканців сіл є аграрний сектор. 
Структура сільськогосподарського виробництва за останні роки зазнала 
значних змін, що призвело до суттєвих змін у якості життя мешканців 
сільських територій. Приватизація земель і новий підхід до ринкової 
економіки не дали очікуваних результатів. Ціни на сільськогосподарські 
товари і харчову продукцію доходять до рівня розвинутих країн Європи, у 
той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку 
працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості.  

Натомість, фермери, особливо невеликі, особисті селянські 
господарства, що займають значні позиції в громаді з виробництва 
сільськогосподарської продукції, в умовах  нестабільної ринкової ситуації, 
намагаються покращити продуктивність з використанням застарілих 
традиційних технологій. 

В аграрному секторі суттєво зріс ступінь концентрації земель, що не 
дає можливості забезпечити достатню зайнятість для сільського населення, 
по розрахунках тільки 11% жителів села працездатного віку працює в 
сільськогосподарських підприємствах. Слабкі можливості для зайнятості та 
занепад соціальної інфраструктури в сільських місцевостях є ключовими 
причинами низького рівня життя і, як наслідок, відтоку та загального 
старіння населення, що створює додатковий тиск на міста і прискорює 
занепад традиційних сіл.  

Село стало неперспективним для молоді і фактично вимирає – як 
правило, там живуть люди старшого віку. Село швидкими темпами втрачає 
культурну, соціальну та економічну інфраструктуру. Таке становище 
потребує всебічного підходу до розвитку села за допомогою розробки  та 
впровадження регіональних програм підтримки і втручань органів 
влади, як обласних, так і місцевих. 
          Існує ряд можливостей, які варто задіяти для покращення становища 
сільських територій. Враховуючи можливості впливу на вирішення існуючих 
проблем, першочергову увагу доцільно зосередити на: 



 

 економічному втручанні, пов’язаному із збільшенням доданої 
вартості аграрного виробництва, формуванні додаткових доходів  
індивідуальних домогосподарств через підтримку малих та середніх 
виробників сільськогосподарської продукції, розвитку 
обслуговуючої кооперації; 

 соціально-економічному втручанні, спрямованому на збереження та 
підвищення трудового потенціалу сільських територій;  

 
ІІ. Мета Програми 

 
Головною метою зазначеної Програми є збільшення доданої вартості в 

аграрній сфері, підтримка зайнятості сільського населення, створення 
додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних 
домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення 
розвитку села та якості життя в сільській місцевості. 
 

ІІІ. Основні пріоритетні  напрями програми: 
 

Напрям 1. Підвищення конкурентноздатності малого та середнього 
аграрного бізнесу. 
 

1.1. Галузь  тваринництва. 
1.2. Галузь рослинництва. 
1.3. Галузь сільського зеленого туризму. 
 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері 
 

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 
2.2. Підтримка  сільськогосподарської дорадчої діяльності. 

 
 
Напрям 1. Підвищення  конкурентноздатності малого та середнього 
    аграрного бізнесу. 
  

З метою покращення результатів діяльності малих 
сільськогосподарських виробників та збільшення їх внеску у продовольче 
самозабезпечення і виконання ними економічних, екологічних і соціальних 
функцій на селі, необхідно розробити механізми підтримки для цих 
виробників, які сприятимуть підвищенню їх життєздатності та 
конкурентоспроможності, залученню інвестицій, зростанню і стабільності 
доходів, активізації участі у ринках аграрної продукції.  
 

 
1.1. Тваринництво. 



 
1.1.1. Відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським 
господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 
(далі СОК)  по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною 
роботою та придбанням обладнання, та селянським фермерським 
господарствам на реконструкцію тваринницьких ферм. 

Опис проблеми: 
Понад 46 % виробництва молока зосереджено в особистих селянських 

господарствах. Проте, на протязі останніх років спостерігається тенденція 
зменшення валового виробництва в господарствах населення. 

Негативний вплив на функціонування галузі проявляється в постійному 
скороченні поголів’я молочних корів.  

Особисті селянські господарства, сімейні ферми та СОК потребують 
підтримки у створенні умов для виробництва та збуту сільськогосподарської 
продукції, забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів, 
запровадженні засобів малої механізації, підвищенні продуктивності і 
генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я худоби, шляхом 
проведення штучного осіменіння спермою атестованих племінних бугаїв з 
високим генетичним потенціалом. 

На жаль, за останнє десятиліття спостерігається різке зниження 
штучного осіменіння маточного поголів’я в індивідуальному секторі. 
Науково доведено, що теличка, одержана від штучного осіменіння спермою 
племінного бугая, ставши коровою, та успадкувавши генетичні якості, може 
дати на 500-1500 кг молока більше своєї матері. 

Виникла об’єктивна потреба змінити стратегію ведення скотарства з 
наданням першочергового значення в нарощуванні валового виробництва 
продукції в індивідуальному секторі, зниженні його собівартості.  

Тому на сьогодні вкрай актуальним є надання фінансової підтримки 
домогосподарствам, що прагнуть покращити якість продукції та 
модернізувати власне виробництво, і для яких таке виробництво є єдиним 
джерелом існування. В перспективі такі особисті селянські господарства при 
збереженні та нарощенні поголів’я будуть мати можливість 
трансформуватись, або у фермерські господарства сімейного типу, або 
зареєструвати власне підприємництво, що в підсумку забезпечить створення 
нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, покращення 
умов праці селян. 

 
Напрямок підтримки: Відшкодування витрат сімейним фермам, 

особистим селянським господарствам та СОК по вирощуванню ВРХ, які 
пов’язані із селекційно-племінною роботою та придбанням обладнання, та 
селянським фермерським господарствам на реконструкцію тваринницьких 
ферм. 
 

Мета: 
Метою програми є: 



 
Оптимізація виробничих процесів, збільшення виробництва 

тваринницької продукції та поліпшення її якості, шляхом стимулювання  

особистих селянських господарств, сімейних ферм та СОК  до здійснення 
якісного відтворення маточного поголів’я, з метою покращення генетики 
майбутнього маточного поголів`я тварин. 

Завдання:  
 заохотити власників ОСГ, фермерські господарства та СОК  до 

збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення; 
 підвищити необхідний рівень продуктивності тварин; 
 покращити якість виробленої сировини; 
 отримати здорове маточне поголів’я, шляхом усунення парування 

доморощеними бугаями та розповсюдження інфекційних захворювань; 
 
Заходи: 
 Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння 

маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах, ОСГ та 
СОК які утримують від 3 до 20 корів, шляхом повернення коштів у 
розмірі 100% вартості послуг. З міського бюджету. 
Орієнтовна  сума  на  рік  -  50 тис. грн.   На  період дії Програми  100 
тис. грн.  
       Відшкодування  вартості доїльного обладнання господарствам  які 
утримують від 3 до 20 корів, шляхом компенсації витрат  але не більше 
20 000 грн. на одне ОСГ, сімейну ферму або СОК, при умові 
співфінансування, у співвідношенні 50 % місцевий бюджет та 50 % 
власні кошти. 
     Орієнтовна сума на 2019 рік – 20 000 грн. На  період дії Програми  
40 000 грн грн.  
     Відшкодування, завершених у поточному році етапів реконструкції 
тваринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесених витрат без 
урахування ПДВ), при умові співфінансування з власних коштів, у 
співвідношенні 15% місцевий бюджет та 15% власні кошти,      
       Орієнтовна сума на 2019 рік – 60 тис грн. На  період дії Програми  
- 120 тис грн. 
Результати:  

 стабілізація чисельності поголів’я в індивідуальному секторі та його 
подальше нарощення; 

 покращення генетичних якостей сільськогосподарських тварин; 
 збільшення  виробництва  молока  в  господарствах  населення 

підвищення продуктивності корів до 7000 кг молока на корову за рік, а 
також покращення його якості; 

 збільшення  виробництва  м’яса  в  господарствах  населення. 
 
 
 



 
Фінансове забезпечення напрямку програми 

Буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 
2019 – 2020 років. 
Розрахункова загальна потреба в коштах складає 260 тис грн. 

 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 
тис. грн. 

Хід виконання Програми 

Роки 

2019 2020 
Місцевий бюджет  260,00 130,00 130,00 

Разом 260,00 130,00 130,00 

 

                                       1.1.2.  Розвиток бджільництва. 
 

Опис проблеми: Україна – одна з провідних держав світу, яка має 
розвинене бджільництво, що забезпечує запилення ентомофільних 
сільськогосподарських культур, виробництво достатньої кількості меду, 
воску, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути 
для потреб населення, харчової, медичної, парфумерно-косметичної й інших 
галузей та для експортних потреб. У світі Україну визнають як батьківщину 
культурного бджільництва. Україна входить до п’ятірки країн – найбільших 
виробників меду. 

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур при запиленні 
квіток бджолами в середньому становить: гречки – 41 %, червоної конюшини 
– 75%, люцерни – 50%, плодових – 65%, гірчиці - 35-61%, ріпаку – 25-30%, 
соняшнику – 40 %.  

Формуючись у самостійну галузь народного господарства, 
бджільництво потребує комплексного підходу для розвитку галузі, 
взаємозв’язку зі спорідненими й обслуговуючими галузями на підставі 
взаємовигідних економічних відносин та паритету цін. Перехід до ринкової 
економіки відкриває широкі можливості для розвитку бджільництва в 
господарствах з різними формами власності та видами господарювання - у 
державних  підприємствах, агроформуваннях, фермерських і особистих 
селянських господарствах. 

Напрямок програми базується на нормах Закону України «Про 
бджільництво» від 22 лютого 2000 року № 1492-І. 
 
Мета: 
Метою програми є:  

 підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок 
запилення бджолами, забезпечення населення продукцією 
бджільництва, створення племінних пасік, підтримка і розвиток 
масового, товарного утримання пасік, збільшення кількості 
бджолосімей, відродження промислу медоваріння, створення 
лікувально-профілактичних центрів апітерапії.; 



 

 ріст зайнятості населення через збільшення кількості осіб, які будуть 
займатись бджільництвом. 

 
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування 

Селекційно-племінна робота 
Розвиток  селекційно-племінної  роботи  дасть можливість відновити 

кількість бджолосімей та збільшити їх продуктивність, впровадити 
чистопородне розведення бджіл, також впровадження нових порід бджіл 
характерних для запилення окремих сільськогосподарських  культур. 

Формування відводків, пакетів від сильних бджолосімей сприяло б 
забезпеченню бджолопакетами пасічників з інших регіонів. 

Розширення виробництва продукції бджільництва дасть можливість 
забезпечити одержання високоякісної, екологічно чистої та безпечної для 
здоров’я людини продукції бджільництва і брати участь у національних та 
міжнародних виставках. 
 
Заходи: 

 Підтримка пасічників-початківців, випускників ліцензованих з даної 
спеціальності навчальних закладів останнього року випуску перед 
звітним, мешканців Баранівської міської ОТГ, шляхом відшкодування 
30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої 
пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну 
особу. 

 Орієнтовна сума на 2019 рік – 10 тис. грн. На період дії Програми 20 
тис. грн. 

 Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки 
на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для 
особистих селянських господарств, фізичних осіб підприємців, 
приватних підприємств, селянських фермерських господарств СОК 
шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, 
закупленого у сертифікованих господарствах, але не більше ніж 5 тис. 
грн. на одну пасіку. 

 Орієнтовна сума на 2019 рік – 5 тис. грн. На період дії Програми – 10 
тис. грн.. 

 

Результати:  
– подальший розвиток галузі бджільництва; 
– нарощення обсягів виробництва та реалізації таких важливих та 

життєво необхідних продуктів як мед, пилок, віск, прополіс.  
– розвиток самозайнятості та підприємництва на селі; 
–  забезпечення збільшення врожаїв сільськогосподарських культур; 
– збільшення племінного стада бджолосімей,  



 
– впровадження чистопорідного розведення бджіл,   впровадження нових 

порід бджіл. 

Фінансове забезпечення напрямку програми: 
Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів 

протягом 2019 – 2020 років. Розрахункова загальна потреба в коштах складає 
30 тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 
тис. грн. 

Хід виконання Програми 
роки 

2019 2020 
Місцеві бюджети та 
інші джерела 

30 15 15 

Разом 30 15 15 

 

1.2. Рослинництво. 
 
1.2.1. Садівництво та ягідництво. 
 
1.2.1.1. Компенсація коштів, що використані на закладання нових насаджень 
плодово-ягідних культур особистим селянським господарствам, селянським 
фермерським господарствам, фізичним особам підприємцям СОК. 
 

Опис проблеми:  
Садівництво та ягідництво є галуззю, яка не лише забезпечує жителів 

громади фруктами та ягодами, а й є важливою частиною розвитку сільських 
територій, збільшуючи кількість робочих місць та забезпечуючи ефективне 
використання земельних ресурсів. За оцінками фахівців, зайнятість 
населення для виконання робіт на одному гектарі землі під садівництво у 10 
– 15 разів вища, ніж під технічними та зерновими культурами. Крім цього, 
люди в садівництві зайняті не тільки у весняно-осінній період, а і у зимовий, 
коли є роботи з обрізки саду та інші зимові роботи. 

Зрозуміло, що розвиток такого напрямку підприємництва потребує 
початкових інвестицій але, на жаль, стримується відсутністю необхідної 
кількості коштів у представників малого аграрного бізнесу на закладку садів, 
адже результату можна досягти лише при використанні високопродуктивних, 
районованих сортів та впроваджуючи новітні технологічні досягнення. 

Фінансова підтримка, направлена на закладку садів та ягідників, дасть 
можливість представникам особистих селянських, фермерських господарств, 
фізичним особам - сільськогосподарським товаровиробникам значною мірою 
вирішити питання зайнятості, збільшить їх доходи. 

 
Напрямок підтримки: 

Компенсація коштів, що використані на закладання нових насаджень 
плодово-ягідних культур: 



 
- особистим селянським господарствам, селянським фермерським 

господарствам, фізичним особам підприємцям, СОК; 
Мета: 
Метою програми є: 
– збільшення обсягів виробництва плодово-ягідної продукції, 
– вирішення проблем зайнятості сільського населення; 
– стимулювання підприємництва. 

 
Завдання:  
– насичення ринку Баранівської міської ОТГ та Житомирської області 

вітчизняною якісною плодово - ягідною продукцією; 
– заохочення власників ОСГ, сімейних ферм та СОК до посадки садів та 

ягідників посадковим матеріалом, що вирощений та адаптований до 
природно - кліматичних умов області; 

– врахування особливостей формування породно-сортового складу 
насаджень, пов`язаних з природно - кліматичними умовами 
виробництва; 

– закладка нових і реконструкція старих садів сортами короткого циклу, 
що вступають у фазу плодоношення на 3-й, 4-й рік після садіння. 

 
Заходи: 
– компенсація  в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на посадку 

плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га в розмірах: 
 за 1га яблуневого або грушевого саду не більше 40 тис. грн.; 
 за 1га кісточкових  не більше 15 тис. грн.; 
 за 1га ягідника (малина, смородина, аґрус, ожина) не більше 20 тис. 

грн.; 
 
Максимальний розмір площі, що підпадає під дію програми - до 2 га.   

Це обумовлено необхідністю задіяти земельні ділянки, що виділені для 
ведення особистого селянського господарства, в тому числі і для учасників 
АТО, що сприятиме адаптації до  мирного життя наших воїнів.  

 
Результати: 
– збільшення валового виробництва плодів та  ягід та доведення обсягів 

виробництва плодово-ягідної продукції; 
– створення додаткових робочих місць;  
– забезпечення населення громади та області власною, високоякісною, 

доступною за ціною плодово-ягідною продукцією у відповідності до 
медичних норм;  

– покращення якості виробленої продукції. 
 

Фінансове забезпечення напрямку програми: 
 



 
Буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 

2019 – 2020 років. 
Розрахункова загальна потреба в коштах складає 75 тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 
тис. грн. 

Хід виконання Програми 
роки 

2019 2020 
Місцевий бюджет 75 37,5 37,5 

Разом 75 37,5 37,5 

 
 

1.3 Сільський зелений туризм. 
 

Опис проблеми: Розвиток зеленого туризму в Україні є не далекою 
перспективою, а найближчим завданням, для рішення якого існують усі 
передумови. Україна, як ніяка інша країна, дуже багата різноманітними 
пам’ятками природи, історії і культури, національними традиціями, 
можливостями отримання екологічно чистих продуктів, відпочинку в 
мальовничих умовах. 

Сільський зелений туризм – явище багатостороннє. Один із його 
аспектів - соціальний. Тому сільський зелений туризм слід розглядати як 
один із компонентів комплексного розвитку сільських територій та сільської 
інфраструктури. Розвиток сільського зеленого туризму є одним із ключових 
інструментів підвищення зайнятості молоді на селі, сприяє скороченню 
міграції сільської молоді в місто. Зелений туризм, на відміну від масового, не 
має шкідливого впливу на довкілля і, разом з тим, робить істотний внесок у 
регіональний розвиток. Сільський туризм, який ґрунтується на виявленні й 
ефективному використанні місцевих ресурсів, може стати одним з важливих 
елементів пожвавлення місцевої економіки. Результати розвитку сільського 
туризму вигідні, насамперед, даній території. Це рентабельний і прибутковий 
бізнес, що стимулює розвиток транспорту, систем зв’язку, торгівлі, сфери 
обслуговування, об’єктів розваги, відродження традиційного мистецтва, 
промислів, ремісничої  майстерності. 

Другий аспект міститься в отриманні додаткових можливостей для 
популяризації української культури, розповсюдження знань та інформації 
про історичні, природні, етнографічні особливості Баранівської міської ОТГ, 
яка є основою для визнання сільсьського зеленого туризму суспільно цінною 
та корисною сферою відносин, яка заслуговує на всебічну підтримку з боку 
місцевого самоврядування. 

Баранівська міська ОТГ має всі необхідні передумови для подальшого 
розвитку туристичної індустрії: вигідне географічне положення, природні 
умови, історико-культурні, людські та матеріальні ресурси. Наша громада 
має можливість розвивати різноманітні форми сільського туризму: 

- вело-туризм; 
- пішохідний  туризм; 
- еко-туризм, направлений на екологічне виховання молоді; 



 
- гастрономічний туризм; 
- рекреаційний туризм; 
- культурний туризм (народні свята та обряди); 
- спеціалізовані види ( рибальський, кінний тощо). 

Можливі атракції сіл: 
-  рибна ловля; 
- джерела води; 
- церкви; 
- пасіки; 
- тваринні комплекси; 
- незвичайні сільгоспвиробники; 
- історичні місця; 
- народні ремесла; 
- народні свята та обряди; 
- лазні; 
- музеї; 
- козині, пташині подвір’я. 

Напрямок підтримки: 
Компенсація коштів, що використані на створення туристичних 
об’єктів. 
- особистим селянським господарствам, селянським фермерським 
господарствам, фізичним особам підприємцям, СОК. 

         Мета: 
Метою є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної 

галузі громади, створення туристичного продукту, здатного максимально 
задовольнити туристичні потреби гостей громади, створення та розвиток 
матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури туризму, сприятливих 
умов для залучення інвестицій, ефективного використання  природного, 
історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення 
умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, 
підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі 
туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-
інформаційної діяльності, підтримки в’їзного та внутрішнього туризму, 
зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі. 

 
         Завдання: 
 - створення позитивного іміджу Баранівської міської ОТГ як туристичного 
краю; 
 - забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді; 
 -збільшення частки туризму в основних показниках економічного і 
соціального розвитку; 



 
 - збільшення частки в’їзного та внутрішнього туризму; 
 - підвищення якості відпочинку громадян; 
 - створення додаткових робочих місць; 
 - сприяння у підготовці фахівців для туристичної галузі; 
 - збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі в місцевий 
бюджет; 
 - координація дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної 
діяльності, громадських організацій, закладів освіти, залучення 
громадськості для подальшого розвитку туризму в громаді. 

         Заходи:– компенсація  в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на 
створення туристичних продуктів, об’єктів. 

• інформаційне забезпечення туристичної галузі громади: встановлення 
інформаційних щитів щодо розташування туристичних об’єктів і знаків, що 
вказують відстань до них, реклама туристичного продукту громади, 
полегшення доступу до цікавих туристичних об’єктів; 

 випуск рекламної та сувенірної продукції з символікою громади для гостей: 
розробка буклетів та рекламних листівок по сільському туризму в 
громаді; 

 створення та облаштування «Еко – садиб», «Зелених садиб», лазень  тощо. 
 створення рекреаційних зон; 

 Результати: 
 підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та 

об’єктів історико-культурної спадщини; 
 створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних 

туристичних маршрутах; 
 розвитку сільського туризму, створення сільських садиб, що 

прийматимуть туристів; 
 підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; 
 впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних 

екскурсійних програм; 
 створення додаткових робочих місць. 
 
Фінансове забезпечення напрямку програми: 
 

Буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 
2019 – 2020 років. 
Розрахункова загальна потреба в коштах складає 40 тис. грн. 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 
тис. грн. 

Хід виконання Програми 
роки 

2019 2020 



 
Місцевий бюджет 40 20 20 

Разом 40 20 20 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері. 
 
2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. 
 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект. 
Значна частина сільськогосподарської продукції як  в межах  області так і 

району виробляється саме в особистих селянських і фермерських 
господарствах та фізичними особами – сільськогосподарськими 
товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої 
продукції. Тому, вирощена сільськогосподарська продукція, як правило, 
реалізується на стихійних ринках, через посередників за заниженими цінами, 
а іноді, залишається на полях або псується. 

Традиційним засобом виживання дрібних ринкових суб’єктів є 
кооперація, яка завжди надавала можливість  виходу із ситуації, що 
вважається критичною та кризовою. Кооператив дійсно є ефективним 
засобом самодопомоги для тих, хто опинився в скрутному становищі. 

Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів 
стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих 
кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у 
перевагах кооперації для подальшого розвитку.  

Як наслідок, в громаді провадить діяльність один   кооператив, хоча 
зареєстровано в громаді чотири. 

В даний час створились найбільш сприятливі умови для створення і 
розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, 
зернових переробних, сервісних та багатофункціональних кооперативів. 

Вирішення питання щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, 
особистими селянськими господарствами та фізичними особами в громаді,  
як і в Україні в цілому, можливе за умови фінансової підтримки розвитку 
мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як важливого 
чинника підвищення конкурентоспроможності дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення їх соціально-
економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості, створення 
ланцюжків доданої вартості сільськогосподарської продукції. 

Напрямок підтримки: Відшкодування вартості сільськогосподарської 
техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, 
технологічного та допоміжного обладнання з переробки 
сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. 

 
Мета:  
Метою програми є: 
 сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 



 

 вирішення питання просування сільськогосподарської продукції 
особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними 
особами - сільськогосподарськими товаровиробниками на 
організований аграрний ринок; 

 створення показових сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів за різними напрямками  діяльності, що будуть 
демонстраційними при створенні аналогічних кооперативів в громаді. 

 
 
Завдання: 
– поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 
– надання організаційної підтримки при створенні 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 
– стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських 

товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах; 
– підвищення доходів сільського населення. 
Заходи: 
– організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів 

особистих селянських господарств, селянських фермерських 
господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських 
товаровиробників про конкурентні переваги провадження їх діяльності 
у складі таких кооперативів; 

– стимулювання створення нових та відновлення діяльності 
зареєстрованих недіючих сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські 
господарства, фізичні особи та підприємці – сільськогосподарські 
товаровиробники, шляхом компенсації 100% вартості 
сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (з 
урахування сум податку на додану вартість), але не більше ніж  
100 тис. грн., та/або інших джерел і 10% – кошти членів 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
 

Результати: 
– підвищено рівень знань з основ кооперації та переваг функціонування 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області; 
– створено та облаштовано 5 сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативи за різними напрямками діяльності, що в подальшому 
будуть демонстраційними при створенні аналогічних кооперативів в 
Баранівській міській ОТГ та області; 

– підвищено рівень конкурентоздатності особистих селянських 
господарств, селянських фермерських господарств, фізичних осіб - 
сільськогосподарських товаровиробників, що стали членами 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

– створено 20 додаткових робочих місць; 



 
 

 
 
Фінансове забезпечення напрямку програми 
 

Виконання напрямку Програми буде здійснюватись за рахунок коштів 
місцевого бюджету, організацій-донорів, членів сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів протягом 2019 – 2020 років. 

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 300 тис. грн.,  
 
 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 
млн. грн. 

Хід виконання Програми 
роки 

2019 2020 
Місцеві бюджети 
та/або інші джерела 600 300 300 
Кошти членів СОК 60 30 30 
Разом 660 330 330 
 
 
2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності. 
 
Стан і опис проблеми: 
 

На фоні позитивних тенденцій розвитку сільськогосподарського 
виробництва для сільських територій  області все більш гострішими стають 
такі проблеми, як незадовільний стан  зайнятості та доходів селян, трудова 
міграція, занепад соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної 
кризи та відмирання сіл. 

Лише використовуючи сучасні знання, застосовуючи сучасні 
технології, техніку можна перетворити сільське господарство громади на 
високоефективний сектор економіки. На жаль, селяни, сільськогосподарські 
товаровиробники сьогодні відірвані від значної частини наукових, 
технологічних досягнень. Дорогою до знань для цієї частини населення є 
сільськогосподарське дорадництво. 

Забезпечення повноцінного провадження сільськогосподарської 
дорадчої діяльності зумовлено вступом нашої країни до СОТ та підписанням 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що потребує 
адаптації аграрного виробництва України до санітарних і фіто-санітарних 
вимог європейського законодавства.  

Статті 403, 404 розділу 5 Угоди України  про асоціацію чітко закріплює 
зобов’язання України розвивати систему сільськогосподарського 
дорадництва. 

 Програма підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності  
направлена на розв’язання всього комплексу завдань, пов’язаних з 



 
впровадженням у виробництво досягнень науки і сучасних технологій, 
удосконалення методів і способів прибуткового господарювання суб’єктів 
аграрного виробництва, оновленням економічної культури сільського 
населення , зміцнення конкурентоспроможного людського капіталу на селі. 

Програма розроблена з врахуванням норм Закону України «Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність». 
 
Напрямок підтримки: 

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі 
конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до 
відповідного державного Реєстру. 

Департамент агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації, з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського 
виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських 
товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах, на конкурсних  
засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів обласного 
бюджету між переможцями конкурсу. 
 
Мета: 

Метою Програми є забезпечення ефективної діяльності в Баранівській 
міській ОТГ мережі сільськогосподарської дорадчої служби 
(сільськогосподарського дорадництва) для задоволення потреб 
сільськогосподарських  товаровиробників  та сільського населення у 
розширенні професійних знань і вдосконаленні їх практичних  навичок, 
підвищенні  ефективності  господарювання,  активного розвитку  сільської 
місцевості, підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення, а 
також забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому та 
зовнішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки країни, збереження 
селянства як носія української ідентичності, культури і духовності. 

 
Завдання: 

Програма передбачає виконання таких основних завдань: 

 інформаційно-дорадче забезпечення інноваційного розвитку 
агропромислового виробництва; 

 сприяння створенню умов для прибуткового господарювання в 
агропромисловому виробництві; 

 

Заходи та напрями виконання Програми 

1. Підвищення рівня ефективності господарювання на землі через: 

– навчання та надання дорадчої допомоги сільськогосподарським 
товаровиробникам та сільському населенню з питань урегулювання 
відносин власності на землю і майно та ефективного їх використання; 



 
– інформування про новітні досягнення науки і техніки, поширення і 

впровадження у виробництво сучасних технологій, передового досвіду 
господарювання, дотримання стандартів якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції; 

2. Розвиток інфраструктури аграрного ринку, зокрема: 

– організації мережі збуту сільськогосподарської продукції від 
виробника до споживача, шляхом створення обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів, з метою формування оптових 
партій продовольства та його реалізації через роздрібну торгівельну 
мережу, переробні підприємства та підприємства харчової 
промисловості, оптові ринки тощо; 

– сприяння сільгоспвиробникам у сертифікації сільськогосподарської 
продукції відповідно до вимог ЄС та СОТ; 

3. Поширення економічної інформації, а саме: 

– інформування сільськогосподарських товаровиробників і сільських 
жителів про ціни і кон’юнктуру ринків, переваги та недоліки їх 
розширення (пристосування до умов СОТ, ЄС, інших міжнародних 
організацій); 

– дорадництво з питань маркетингу сільськогосподарської продукції і 
ресурсів для її виробництва; 

– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, підприємництва 
в сільській місцевості через особисті видання та засоби масової 
інформації, випуск інформаційних листів і бюлетенів. 

4.  Реалізація планів соціально-економічного розвитку, формування 
громадянського суспільства, шляхом: 

– надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-
економічного розвитку, формування громадянського суспільства; 

Основними методами та заходами дорадчої діяльності є: 

– організація та проведення демонстраційних показів (проведення днів 
поля, демонстрацій), агротехнічних заходів, технологій, систем 
ведення господарства, сортів, гібридів, порід тварин, техніки, добрив, 
кормів, засобів захисту рослин, передового досвіду господарювання, 
досягнень аграрної науки та освіти; 

– надання групових та індивідуальних дорадчих послуг (порад і 
консультацій) сільськогосподарським товаровиробникам та сільському 
населенню щодо розв’язання їх управлінських та ділових проблем; 

– видання та розповсюдження буклетів, інформаційних листків, брошур, 
книг, публікацій у засобах масової інформації тощо для забезпечення 
сільськогосподарських підприємств і сільського населення 



 
інформацією про особливості та необхідність створення 
обслуговуючих кооперативів згідно з чинним законодавством, ціни, 
ринки, сучасні технології, досягнення науки в зрозумілій для них 
формі; 

– залучення експертів-дорадників, працівників закладів аграрної науки 
та освіти для розв’язання проблем сільськогосподарських 
товаровиробників та сільського населення; 

– організація дорадчого супроводження кооперативів, громадських 
організацій, клубів за інтересами, що організовані сільськими 
жителями, базових та пілотних фермерських, особистих селянських 
господарств, підприємців; 

Результати: 

У ході реалізації визначених у Програмі заходів буде створено умови 
пристосування суб’єктів різних форм власності на селі до вимог ринкової 
економіки для досягнення таких цілей: 

 забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на селі 
та збільшення обсягів залучення інвестицій у сільське господарство; 

 залучення у виробництво сільськогосподарської продукції особистих 
селянських господарств, перетворення їх у фермерські господарства або 
інші суб’єкти господарювання, надання допомоги  щодо їх участі у 
виконанні державних та місцевих програмах розвитку сільських 
територій, міжнародних грантах та проектах; 

 створення додаткових робочих місць; 

 заохочення молоді до роботи і проживання в сільській місцевості; 

 створення умов для залучення іноземних інвестицій, грантів, кредитних 
ресурсів в проекти розвитку малого аграрного бізнесу та розвитку 
сільських територій; 

 
Фінансове забезпечення напрямку Програми 
 

Виконання Програми буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого 
бюджету та інших джерел протягом 2019 – 2020 років. 
 
Розрахункова загальна потреба в коштах складає 10  тис. грн., з місцевого 
бюджету та інші джерела – 10 тис. грн. 2019 рік – 5 тис. грн., 2020 рік – 5 тис. 
грн. 
 
 

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

Хід виконання програми 
роки 

2019 2020 



 
Місцеві бюджети та 
інші джерела 

10 5 5 

Разом 10 5 5 
 
 
 

Секретар ради       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення 29 сесії 8 скликання  
        Баранівської міської ради  
        від 12.03.2019 р. №1764 

 
ПОРЯДОК 

використання коштів міського бюджету на виконання заходів Програми  
розвитку аграрного комплексу  Баранівської міської ОТГ   за 

пріоритетними напрямками на період до 2020 року 
 
І. Загальні положення 
 
1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 
міському бюджеті на виконання заходів Програми  розвитку підтримки 
аграрного комплексу Баранівської міської ОТГ за пріоритетними напрямками 
на період до 2020 року (надалі - Програма) спрямованої на реалізацію  
затвердженої  Програми рішенням  сесії міської ради № __ від 24  червня 
2018 року. 
 
1.2. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання пріоритетних завдань з 
підтримки та розвитку агропромислового комплексу, визначених 
Програмою, за такими напрямами: 
- відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським 
господарствам (далі ОСГ) по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-
племінною роботою та придбанням обладнання, селянським фермерським 
господарствам  (далі СФГ) на реконструкцію тваринницьких ферм; 
-  розвиток бджільництва; 
-  садівництво та ягідництво;  
-  розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; 
-  підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності; 
- розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів 
харчування; 
- розвиток сільського зеленого туризму. 
1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів  та відповідальним 
виконавцем Програми є відділ фінансів Баранівської міської ради та відділ 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
(надалі – Відділ). 
1.4. На конкурсній основі розподіляються кошти на виконання  
нижченаведених заходів Програми: 
 

 Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння 
маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах, ОСГ та 
СОК які утримують від 3 до 20 корів, шляхом повернення коштів у 
розмірі 100% вартості послуг. З міського бюджету. 



 
Орієнтовна  сума  на  рік  -  50 тис. грн.   На  період дії Програми  100 тис. 
грн.  

 Відшкодування  вартості доїльного обладнання господарствам  які 
утримують від 3 до 20 корів, шляхом компенсації витрат  але не більше 
20 000 грн. на одне ОСГ, сімейну ферму або СОК, при умові 
співфінансування, у співвідношенні 50 % місцевий бюджет та 50 % 
власні кошти. 

     Орієнтовна сума на 2019 рік – 20 000 грн. На  період дії Програми  40 000 
грн грн.  

 Відшкодування, завершених у поточному році етапів реконструкції 
тваринницьких ферм у розмірі до 30% (фактично понесених витрат без 
урахування ПДВ), при умові співфінансування з власних коштів, у 
співвідношенні 15% місцевий бюджет та 15% власні кошти,      

Орієнтовна сума на 2019 рік – 60 тис грн. На  період дії Програми  - 120 тис 
грн. 

 Підтримка пасічників-початківців, випускників ліцензованих з даної 
спеціальності навчальних закладів останнього року випуску перед 
звітним, мешканців Баранівської міської ОТГ, шляхом відшкодування 
30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої 
пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну 
особу. 

Орієнтовна сума на 2019 рік – 10 тис. грн. На період дії Програми 20 тис. 
грн. 

 Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки 
на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік для 
особистих селянських господарств, фізичних осіб підприємців, 
приватних підприємств, селянських фермерських господарств СОК 
шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, 
закупленого у сертифікованих господарствах, але не більше ніж 5 тис. 
грн. на одну пасіку. 

Орієнтовна сума на 2019 рік – 5 тис. грн. На період дії Програми – 10 тис. 
грн. 

 Компенсація  в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на 
посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га 
в розмірах: 

за 1га яблуневого або грушевого саду не більше 40 тис. грн.; 
за 1га кісточкових  не більше 15 тис. грн.; 
за 1га ягідника (малина, смородина, аґрус, ожина) не більше 20 тис. грн. 

 Компенсація  в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на 
створення туристичних продуктів, об’єктів. 

 Стимулювання створення нових та відновлення діяльності 
зареєстрованих недіючих сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно 
особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи 
та підприємці – сільськогосподарські товаровиробники, 



 
шляхом компенсації 100% вартості сільськогосподарської 
техніки, обладнання та устаткування (з урахування сум 
податку на додану вартість), але не більше ніж 100 тис. грн., 
та/або інших джерел і 10% – кошти членів 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

 Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності. 
  Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із 

проведенням та підтвердженням відповідності виробництва 
органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката 
відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці 
сільськогосподарської продукції, в тому числі у перехідний 
період, незалежно від видів сільськогосподарської діяльності 
та видів продуктів переробки. 

1.5. Фінансова підтримка не надається  заявникам, які: 
-  визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство 
(для юридичних осіб); 
-  перебувають у стадії припинення юридичної особи; 
- перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи - підприємця; 
- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за 
наданням державної підтримки; 
- мають заборгованість  з податків і зборів; 
- отримали фінансову підтримку з порушенням умов її надання або умов 
щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в 
установленому порядку. 
1.6. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть заявники 
на участь у Програмі. 
 
 

Положення для заходів, які проводяться на конкурсній основі 
 
 
1.7. Для проведення конкурсу з визначення учасників Програми Відділ 
фінансів утворює комісію, до складу якої входять спеціалісти відділу 
фінансів, відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель, члени постійної комісії міської ради з питань 
земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
середовища (за згодою), члени постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (за згодою),  
представник Громадської Ради при виконавчому комітеті (за згодою), 
представники комунальної установи «Агенція місцевого органічного 
розвитку – АМОР» Баранівської міської ради. 
 
Очолює комісію заступник міського голови або особа, яка виконує його 
обов’язки.  



 
1.8. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та 
документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення про 
порядок та умови проведення конкурсу у друкованих засобах масової 
інформації, а закінчує за 5 днів до останнього засідання Комісії.  
1.9. В оголошенні про проведення конкурсу передбачається подання 
наступної інформації: 
- назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються 
документи; 
- термін подачі документів; 
- завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які 
будуть фінансуватись на конкурсній основі; 
- критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається 
фінансова підтримка з  міського бюджету, а також обсяг такої підтримки;  
       - номер і дата документу, яким затверджено Порядок використання 
коштів міського бюджету на виконання заходів Програми. 
 1.10. Претенденти на одержання фінансової підтримки на конкурсній 
основі подають до Комісії наступні документи: 
а) заявку за встановленою Управлінням формою; 
        б) копію статутного документа та  довідку про банківські реквізити; 
        в) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні 
вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий 
стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід); 
       г) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів; 
       д) скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно 
нього не порушено провадження у справі про банкрутство; 
е) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до міського бюджету 
кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного 
одержання; 
є) перелік документів,  визначених відповідно до напрямів фінансової 
підтримки; 
1.11. Подані Комісії документи реєструються у журналах реєстрації заявок на 
участь у конкурсі, які ведуться окремо по кожному із напрямів фінансової 
підтримки. 
1.12. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються 
заявникам. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно. 
1.13. Засідання Комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання 
конкурсної комісії проводиться до 10 грудня звітного року. Комісія розглядає 
подані документи на участь у конкурсі у порядку черговості їх реєстрації за 
відповідним напрямом фінансової підтримки.  
         1.14. Рішення про надання фінансової підтримки приймається Комісією 
на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні. Відповідне рішення Комісії 
оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії.  



 
На підставі рішення Комісії протягом 3-х робочих днів складаються реєстри 
одержувачів фінансової підтримки (за встановленими Управлінням формами) 
та одержувачам фінансової підтримки видається довідка про одержання 
права на фінансову підтримку. Реєстри одержувачів коштів і платіжні 
доручення на виплату фінансової підтримки Управління протягом семи 
календарних днів з дати їх складання подає до управління Казначейства, яке 
здійснює перерахування коштів на рахунки учасників Програми.  
1.15. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні фінансової 
підтримки, Департамент направляє у триденний строк  заявнику письмове 
повідомлення із зазначенням причини відмови. 
 
 

ІІ Порядок використання коштів за заходами: 
 
 
2.1. Відшкодування витрат сімейним фермам, особистим селянським 
господарствам та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (далі 
СОК)  по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою 
та придбанням обладнання, селянсько-фермерським господарствам  на 
реконструкцію тваринницьких ферм: 
 
 
2.1.1. Відшкодування вартості витрат на проведення штучного 
осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних 
фермах та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, шляхом повернення 
коштів у розмірі 100% вартості послуг. 
Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння 
маточного поголів’я великої рогатої худоби надається власникам сімейних 
ферм та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, за штучно осіменену корову в 
поточному році, але не більше, ніж раз на рік. 
Комісії для відшкодування вартості штучного осіменіння маточного 
поголів’я великої рогатої худоби власникам сімейних ферм та ОСГ, 
приймають на участь у Програмі такі документи, крім документів 
передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 
- довідку про надані зі штучного осіменіння послуги, видану 
племпідприємством (ветеринарною службою) та завірена печаткою; 
- довідку про наявність корів, видану сільською, селищною чи міською 
радою, не пізніше як за два тижні до дня її подання, у довільній формі; 
- копії паспортів великої рогатої худоби. 
 
2.1.2. Відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для 
переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки 
кормів ОСГ, сімейним фермам та СОК які утримують від 3 до 20 корів 
шляхом компенсації витрат в розмірі 80 %, але не більше 100000 грн. на 
одне ОСГ, сімейну ферму або СОК. 



 
 
Відшкодування 50% вартості доїльного обладнання та обладнання для 
переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів 
надається власникам ОСГ, сімейних ферм та СОК, які утримують від 3 до 20 
корів, ідентифікованих та зареєстрованих у встановленому порядку. 
Часткове відшкодування витрат на доїльне обладнання, обладнання для 
переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів 
здійснюється власникам ОСГ, сімейних ферм та СОК за закуплене в 
поточному році для власного користування доїльне обладнання, обладнання 
для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки 
кормів. 
Для отримання часткового відшкодування витрат на обладнання власники 
ОСГ, сімейних ферм та СОК подають Комісії такі документи, крім 
документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку:  
- довідку про реєстрацію особистого селянського господарства, видану 
сільською, селищною чи міською радою; 
- довідку про кількість корів, видану сільською, селищною чи міською радою 
або старостатом не пізніш як за два тижні до дня її подання у довільній 
формі; 
- копії паспортів великої рогатої худоби; 
- копії платіжних документів та технічної документації на доїльне 
обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для 
заготівлі та переробки кормів; 
 
 
2.2 Розвиток бджільництва: 
 
2.2.1. Підтримка пасічників-початківців, шляхом відшкодування  
 
30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки 
(вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу. 
Фінансова підтримка надається пасічникам-початківцям.  
Для отримання фінансової підтримки до Комісії подаються такі документи, 
крім документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 
- довідка з сільської, селищної, міської ради про реєстрацію пасіки за місцем 
її розташування; 
-  ветеринарний паспорт на пасіку; 
- копії платіжних документів на обладнання та матеріали (рахунок, платіжне 
доручення, видаткова накладна); 
 
2.2.2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової 
підтримки на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних 
пасік для ОСГ, ФОП, ПП, СФГ шляхом відшкодування 50% вартості 
племінного матеріалу, закупленого у сертифікованих господарствах, але 
не більше ніж 5 тис. грн. на одну пасіку. 



 
Фінансова підтримка надається пасічникам власникам ОСГ, ФОП, ПП,  СФГ. 
Для отримання фінансової підтримки до Комісії подаються такі документи, 
крім документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; 
- довідка з сільської, селищної, міської чи районної в місті ради про 
реєстрацію пасіки за місцем її розташування; 
- копії платіжних документів на придбані племінні бджолосім’ї (рахунок, 
платіжне доручення, видаткова накладна); 
- свідоцтво про присвоєння статусу племінної пасіки, де придбано племінні 
бджолосім’ї; 
-  ветеринарний паспорт на пасіку; 
- акт про передачу (продаж) і закупівлю племінних бджолосімей; 
 
2.3 Садівництво та ягідництво: 
 
 
2.3.1. Компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені  на 
посадку плодово-ягідних насаджень на площі не більше 2 га.  
 
 
Учасниками програми є: ОСГ, СФГ, ФОП, які мають чистий дохід (виручку) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн. 
гривень.  
 Для участі в конкурсному відборі  учасники подають Комісії такі документи, 
крім документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 
- копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної 
ділянки на період: для ягідництва 3-5 років, для садівництва не менше 20 
років;  
-  копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання 
матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі 
документи на виконання робіт; 
- копії документів, підтверджуючих походження посадкового матеріалу; 
- акт виконаних робіт по посадці саду; 
 
 
2.3.2. Компенсація витрат в розмірі 100%  при закладенні  саду та 
ягідників на ділянках, що знаходяться у використанні загальноосвітніх, 
спеціалізованих та дошкільних закладів, медичних та соціальних 
закладів ОТГ. 
  
 
Учасниками програми є загальноосвітні, спеціалізовані та дошкільні заклади, 
медичні та соціальні заклади області та/або суб’єкти господарювання 



 
незалежно від форми власності, що заклали плодово-ягідні насадження на 
ділянках, що знаходяться у використанні вищезазначених закладів. 
Для закладів, що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, 
кошти надаються  за умови співфінансування з місцевих бюджетів, або інших 
джерел.  
Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі документи, 
крім документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 
- копії документів, що посвідчують належність земельної ділянки 
загальноосвітнім, спеціалізованим та дошкільним закладам, будинкам-
інтернатам, медичним та соціальним закладам області; 
-  копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання 
матеріальних цінностей, посадкового матеріалу, інші підтверджуючі 
документи на виконання робіт згідно кошторису; 
- копії документів підтверджуючих походження посадкового матеріалу; 
- акт виконаних робіт; 
 
2.4. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: 
 
Відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, 
пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та 
допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції 
для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
 
Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є 
виключно особисті селянські, фермерські господарства, сімейні ферми, 
фізичні особи та підприємці – сільськогосподарські товаровиробники (які 
мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 10 
млн. грн.) для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та 
устаткування. 
Фінансова підтримка надається кооперативу при умови попередньої оплати 
кооперативом постачальнику техніки 10 відсотків її вартості та укладення з 
Управлінням відповідного договору. 
У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує 
придбану сільськогосподарську техніку, обладнання та устаткування до 
закінчення п’ятирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв’язку з 
ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку 
бюджетних коштів підлягає поверненню до місцевого бюджету. 
Під відшкодовування потрапляє сільськогосподарська техніка, обладнання та 
устаткування вітчизняного та зарубіжного виробництва, як нова так і та, що 
була у використанні. 
Гранична сума коштів, що спрямовуються на відшкодовування придбання 
кооперативом сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування не 
перевищує 100,0 тис. грн. (далі – гранична сума коштів). 



 
Для участі у конкурсному відборі кооперативи подають Комісії такі 
документи, крім документів передбачених пунктом 1.19 цього Порядку: 
-  копію статуту, завірену нотаріально; 
- виписку з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, 
достатніх для оплати 10 відсотків вартості сільськогосподарської техніки, 
обладнання та устаткування, заявленої у кошторисі (рахунку); 
- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму 
діяльності; 
- кошторис (рахунок) на придбання сільськогосподарської техніки, 
обладнання та устаткування. 
 
 
Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору 
кооперативів є: 
- наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка); 
- кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам; 
- відповідність заявленої до придбання сільськогосподарської техніки, 
обладнання та устаткування обсягу та переліку послуг, які надає чи планує 
надавати кооператив відповідно до бізнес-плану; 
Перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою 
чисельністю членів. 
Кооперативи,  які отримали фінансову підтримку, протягом п’яти років, 
щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилають Управлінню 
інформацію про використання бюджетних коштів та про свою фінансово-
економічну діяльність. 
 
Надання фінансової допомоги сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам для стартового розвитку власної діяльності, що 
створилися на протязі 2017-2020 рр. 
 
Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є 
виключно особисті селянські, фермерські господарства, сімейні ферми, 
фізичні особи, що створилися на протязі 2017-2020 рр. 
Для участі у конкурсному відборі кооперативи подають Комісії такі 
документи, крім документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 

-  заявку (Додаток 2 до Порядку); 

-  копію статуту кооперативу; 

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму 
діяльності кооперативу і кошторис на придбання сільськогосподарської 
техніки та технологічного обладнання; 

-  відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців); 



 
- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, 

видану органами державної фіскальної служби; 

- довідку про реквізити банківського рахунку кооперативу; 

- виписку з банківського рахунку кооперативу про наявність фінансових 
ресурсів, достатніх для оплати 10 відсотків вартості техніки та 
технологічного обладнання, заявленої у кошторисі та вартості податку на 
додану вартість. 

Копії документів засвідчуються підписом голови та печаткою 
кооперативу (у разі наявності). 

Голова кооперативу несе персональну відповідальність за достовірність 
поданих документів. 
 
Перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою 
чисельністю членів. 
Кооперативи,  які отримали фінансову підтримку, протягом п’яти років, 
щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилають Відділу фінансів  
інформацію про використання бюджетних коштів та про свою фінансово-
економічну діяльність. 
 
2.6. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів 
харчування: 
 
2.6.1. Компенсація в розмірі 100%  понесених витрат  у зв’язку із 
проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної 
продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у 
рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської 
продукції, в тому числі у перехідний період, незалежно від видів 
сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки.  
 
Учасники Програми – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що 
здійснюють або розпочали діяльність з виробництва органічної продукції 
(сировини) і зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці 
на території Баранівської ОТГ та отримали сертифікат відповідності на 
органічну продукцію. 
Право на отримання фінансової підтримки згідно з цією Програмою мають 
фізичні чи юридичні особи, що здійснюють або розпочали діяльність з 
виробництва органічної продукції (сировини) і зареєстровані як юридичні 
особи або фізичні особи - підприємці на території Баранівської міської ОТГ. 
Продукція (сировина) таких виробників повинна пройти оцінку відповідності 
виробництва органічної продукції (сировини) та отримати сертифікат 
відповідності.  
Для участі в конкурсному відборі  учасники подають комісії такі документи, 
крім документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 



 
- копію сертифіката відповідності органічної продукції  та продуктів 
харчування; 
- копії документів, що підтверджують понесені витрати у зв’язку з 
проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної 
продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності. 
 
2.6.2. Компенсація в розмірі 20% вартості поставленої органічної 
продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним 
закладам області  на умовах державних закупівель.  
Учасники програми - господарства всіх форм власності, що здійснюють, або 
розпочали діяльність з виробництва органічної продукції (сировини) і 
зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи - підприємці на території 
Баранівської міської ОТГ та отримали сертифікат відповідності на органічну 
продукцію. 
Для участі в конкурсному відборі учасники  подають комісії такі документи, 
крім документів передбачених пунктом 1.10 цього Порядку: 
       -  копію сертифіката відповідності органічної продукції  та продуктів 
харчування; 
        -  копії накладних, платіжних доручень,  договорів  та інших 
підтверджуючих документів на  постачання органічної продукції дитячим 
дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області;  
         - копію повідомлення про визнання переможцем за результатом 
процедури закупівлі;  
 
ІІІ. Прикінцеві положення 
 
3.1. З метою забезпечення повного та ефективного використання бюджетних 
коштів при потребі проводиться їх перерозподіл між напрямами і заходами 
Програми, а також перерозподіл субвенцій між місцевими бюджетами 
відповідно до фактичних потреб. Перерозподіл бюджетних коштів 
здійснюється за поданням Відділу фінансів з послідуючим затвердженням  
сесією міської ради.  
Фінансова підтримка переможцям конкурсу надається в порядку черговості 
надходження заявок. 
3.2. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством 
порядку. 

 
Секретар ради        О.В.Самчук  

 
                                                                                                        
 
 
 



 
                                     Додаток 1 до Порядку  

 
 

 

ЖУРНАЛ 
обліку документів, поданих для  надання фінансової підтримки з 
місцевого бюджету, що спрямовується  сільськогосподарським                                

обслуговуючим кооперативам на придбання сільськогосподарської  
техніки та технологічного обладнання 

за _______________ 20__ рік 
 

Наявність відповідних документів 
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Секретар комісії     __________   ____________ 

                                                                          
 
 
 
 

 



 
   Додаток 2 

                                                            до Порядку  
 

                                 Голові  комісії по наданню 
  фінансової підтримки сільськогосподарським 

    обслуговуючим кооперативам на придбання 
с/г техніки та  технологічного обладнання 

                                                    за рахунок коштів місцевого бюджету 
                                                            ____________________________________ 

(ПІБ голови кооперативу) 
                                                                        ___________________________________  
                                                                         ___________________________________ 

                            (адреса) 
ЗАЯВКА 

на розгляд документів для надання фінансової підтримки                                                   
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на придбання  

сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання  
за рахунок коштів місцевого бюджету 

 

Прошу розглянути подані документи для надання фінансової підтримки з місцевого 
бюджету, що спрямовується на придбання сільськогосподарської техніки та 
технологічного обладнання за рахунок коштів обласного бюджету: 

1. Заявка на отримання фінансової підтримки (Додаток 2). 

2. Копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. 

3.  Проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності 
кооперативу та кошторис на придбання сільськогосподарської техніки та технологічного 
обладнання. 

4.  Відомості з ЄДРПОУ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців). 

5. Довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану 
органами державної фіскальної служби. 

6.  Виписка з банківського рахунку кооперативу про наявність фінансових ресурсів, 
достатніх для оплати 10 відсотків вартості техніки, заявленої у кошторисі та вартості 
ПДВ. 

7. Довідка про реквізити банківського рахунку сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу. 

Голова                              ___________                     ПІБ_______________ 

 М.П.*       

  «___»_______ _____ р.    

* печатка за наявності 

 



 
                                                            Додаток 3 до  Порядку  

 

РЕЄСТР 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання  
фінансової підтримки з місцевого бюджету на придбання  

сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання 

на ____________ 20___рік 

№ 
з/п 

Назва 
сільськогосподарського 

обслуговуючого 
кооперативу  

 

Напрям 
діяльності 

 

Банківські 
реквізити   

 

Назва 
техніки,                

обладнання 

Вартість  
придбання,              

(з ПДВ), 
гривень 

Сума 
фінансової 
підтримки               
(без ПДВ) 

 гривень 

1       

...       

 Всього      

Голова комісії: 
 _______ 

(підпис) 

   

Секретар  ________ 

(підпис) 

   

 
Члени комісії  

 _______ 

(підпис) 

   

  _______ 
(підпис) 

_____ 

(підпис) 

_____ 

(підпис) 

_____ 

(підпис) 

  _______ 
(підпис) 

_____ 

(підпис) 

_____ 

(підпис) 

_____ 

(підпис) 

 

 _______ 
(підпис) 

_____ 

(підпис) 

_____ 

(підпис) 

_____ 

(підпис) 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

                                           



 
                 Додаток 4 

                                                            до Порядку  
 

Голові  комісії по наданню фінансової   
підтримки ільськогосподарським                                    
обслуговуючим кооперативам на придбання                                                       
с/г техніки та  технологічного обладнання                                                          

                               за рахунок коштів місцевого бюджету 
              

                                                   ____________________________________ 
(ПІБ голови кооперативу) 

                                                            ___________________________________  
                                                            ___________________________________  
                                                            ___________________________________ 

                            (адреса) 
                                                            ___________________________________  
                                                             

ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Я, 
____________________________________________________________ в особі 
голови кооперативу ________________________, зобов’язуюсь 
використовувати за призначенням та зберігати протягом п’яти  років 
закуплену за рахунок фінансової підтримки обласного бюджету 
сільськогосподарську техніку  та технологічне обладнання, а саме: 
__________________________________________________________________
_ 

                                                     (назва техніки чи технологічного обладнання) 

та  використовувати її за цільовим призначенням. У разі порушення вимог 
Порядку надання фінансової підтримки сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативам на придбання с/г техніки та  технологічного 
обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету, сума наданої фінансової 
підтримки повертається до місцевого бюджету.                                                                       

                                                         
Голова кооперативу                    ___________                     
ПІБ_______________ 

 М.П.*        

  «___»_______ _____ р.     

* печатка за наявності   

 



 
 Додаток 5 

                                                           до Порядку  
 

 
Звіт про надання послуг 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом 
за січень- _______   20___ року 

 
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
__________________________________________________________________, 

(назва кооперативу) 

Код ЄДРПОУ ______________ 
Адреса 
____________________________________________________________, 
Напрям діяльності кооперативу_______________________________________, 
Кількість членів кооперативу 
_________________________________________, 
Перелік придбаних за підтримки програми с/г техніки  (обладнання)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
Стан використання, придбаних за 
програмою, техніки (обладнання) _____________________________ 

 
 

Перелік с/г 
техніки, 

обладнання 

 
Види 

послуги 

Одиниці 
виміру 

 
Надані послуги 

Вартість 
послуг за 

0,01 га, за 1 
тонну 

Кількість 
наданих 
послуг 

Вартість 
наданих 

послуг, грн 
      
      
      
      
      

всього х х х  х 
 

Голова кооперативу                    ____________                   __________________ 
                                                                                                  (підпис)                                                        (прізвище) 

 

 

 

 

 



 
                                                         Додаток 5а 

                                                           до Порядку  
 

Звіт про надання послуг 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом                             

молочарського напряму діяльності 
за  ____________ 20___ року 

 
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 
__________________________________________________________________, 

(назва кооперативу) 

Код ЄДРПОУ ______________ 
Адреса 
____________________________________________________________, 
Кількість членів кооперативу 
_________________________________________, 
Перелік придбаних за підтримки  програми с/г техніки  (обладнання)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__, 
Стан використання, придбаних за 
 програмою, техніки (обладнання) _____________________________ 

 

№ 
п/п 

Статті затрат 
Одиниці 
виміру 

Всього з 
початку року 

Поточний 
місяць 

1. Закуплено(заготовлено) молока, всього ц   
2. Кількість осіб, що реалізують молоко осіб   
3. Середня закупівельна ціна 1 літра грн   
4. Вартість закупленої продукції грн   
5. Оплата праці грн   
6. Закупівля запасних частин грн   
7. Вартість паливно-мастильних 

матеріалів 
грн   

8. Інші затрати грн   
9. Всього затрат грн   
10. Собівартість 1 л молока грн   
11. Реалізовано молока, всього ц   

                                    на суму грн   
12  Перероблено молока ц   
13 Виготовлено продукції ц   

 в тому числі:    
 молока рідкого обробленого    
 вершків ц   



 
 сирів ц   
 йогуртів ц   
 ряжанки ц   

12 Реалізовано виготовленої продукції ц   
  на суму грн   

13. Фінансовий результат    
 прибуток грн   
 збиток грн   
 Розподіл прибутку: грн   
 корпоративні виплати грн   
 сплата податків і обов’язкових 

платежів до бюджету та спеціальних 
державних фондів 

грн   

 відрахування до фондів кооперативу грн   

 
 
 

Голова кооперативу                    ____________                   __________________ 
                                                                                                  (підпис)                                                        (прізвище) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019 року                                                            № 1765 
 
Про внесення змін до Стратегії  
розвитку Баранівської міської  
об’єднаної територіальної  
громади до 2020 року. 
 
 
 Керуючись Законом України “Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України” ,  ст.ст. 
25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада: 
 
 В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Внести зміни до  Стратегії розвитку Баранівської міської 
об`єднаної територіальної громади до 2020 року, затвердженої рішенням 
Баранівської міської ради від  22.12.2017 року №788, згідно Додатку 1. 
 
 2. «Каталог технічних завдань на проекти місцевого розвитку»  
викласти у новій редакції, що додається (Додаток 2).  
 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        ДОДАТОК 1 
        до рішення 29 сесії 8 скликання від 
        12.03.2019 № 1765 
 
Порівняльна таблиця змін до  Стратегії розвитку Баранівської міської об`єднаної 
територіальної громади до 2020 року 
 Нова редакція  
Розділ 5. “СТРАТЕГІЧНІ та 
ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ” 

 

ключові індикатори успішності 
проектів розвитку, які будуть 
впроваджуватися у рамках 
Стратегічної цілі №1 (стор.29):  
“Не менше 5 тис. осіб стануть 
учасниками голосування за проекти 
«Бюджету участі». Буде подано не 
менше 50 проектів 2018 року, з них 
по «органічній» темі і по темі ремесел 
– не менше 40%” 

 
 
“Не менше 5 тис. осіб стануть учасниками 
голосування за проекти «Бюджету участі». Буде 
подано не менше 25 проектів у 2019 році і 30 - у 
2020 році, з них по «органічній»/екологічній темі 
і по темі ремесел – не менше 4 і 5 проектів 
відповідно” 

ключові індикатори успішності 
проектів розвитку, які будуть 
впроваджуватися у рамках 
Стратегічної цілі №3 (стор.32):  
“Зменшення енергоспоживання на 
20%  до кінця 2020 року.  
Підвищення забезпеченості 
лічильниками газу і води до 100% 
Ріст до 50% частки багатоквартирних 
житлових будинків, у яких створено 
ОСББ” 

“Зменшення енергоспоживання за рахунок 
впровадження системи енергоменеджменту по 
будівлях комунальної сфери Баранівської ОТГ  не 
менше, ніж на 15% до кінця 2020 року (у 
порівнянні з базовим роком).  
Підвищення забезпеченості лічильниками води 
абонентів централізованого водопостачання до 
100% 
Ріст до 20% частки багатоквартирних житлових 
будинків, у яких впроваджені  заходи з 
енергозбереження, до кінця 2020 року” 

Технічне завдання: 
Реконструкція автодороги C-060202 
/Суємці – Рогачів/ на дільниці Рогачів 
– Смолдирів (9 км) 

Реконструкція автодороги C-060202 /Суємці – 
Рогачів/ на дільниці Рогачів – Смолдирів (1,5 км) 

Технічне завдання : Створення 
Консультаційного центру для 
місцевого бізнесу (як підрозділу 
АМОР) для юридичної, 
бухгалтерської, фінансової, 
інформаційної, маркетингової 
підтримки 
- Кількість наданих консультацій 
різних  
напрямків – не менше 400 щороку 

 
- Кількість наданих консультацій різних 
напрямків – не менше 200 щороку 

Технічне завдання: 
Будівництво лікарської амбулаторії 
загальної практики – сімейної 
медицини в с. Глибочок 

Вилучити з каталогу технічних завдань. 
(Згідно з Планом мережі ПМД, затвердженим 
Розпорядженням Голови ЖОДА від 18.05.2018, 
не передбачено АМ у с. Глибочок. ПМД 
надається АМ у смт Першотравенськ) 

  
Секретар ради      О.В.Самчук 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12  березня  2019р.                                                                               № 1766 
 
 
Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення представницьких витрат та  
інших видатків, пов’язаних із діяльністю  
Баранівської міської ради на 2019-2020 роки 
 
 
 Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про   
місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус депутатів місцевих рад»,  
наказу Міністерства фінансів України від 14.09.2010 року №1026 «Про 
затвердження норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та 
порядок їх витрачання»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1..Затвердити Програму фінансового забезпечення представницьких 
витрат та  інших видатків, пов’язаних із діяльністю Баранівської міської  
ради на 2019-2020 роки (далі – Програма). 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради  (Василевський О.В.) в 
межах кошторисних призначень передбачити   кошти на цілі Програми. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку,    
інвестицій та закупівель Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) 
керуватися         затвердженим Положенням при фінансуванні цілей 
Програми. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з        
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 

 
 
 
 Міський голова                                                 А.О. Душко 

                                                                     
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 29 сесії                                                                
міської ради 8 скликання                                                           
12.03.2019 р. № 1766 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ВИТРАТ ТА ІНШИХ 
ВИДАТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ  ДІЯЛЬНІСТЮ 

БАРАНІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 
НА  2019-2020  РОКИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Баранівка 
                                      

 



 
1.ПАСПОРТ 

Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 
видатків, пов’язаних з діяльністю Баранівської міської ради, 

на 2019-2020 роки 
 

 

1. 
Ініціатор розроблення  
Програми 

Баранівська міська рада 
 

2. 
Назва розпорядчого документа 
при розробленні Програми 

Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад», 
Бюджетний Кодекс України, Наказ 
Міністерства фінансів України  від 
14.09.2010           N 1026 

3. Розробник Програми 
Баранівська міська рада 
 

4. Співрозробники Програми - 

5. 
Відповідальні виконавці         
Програми 

Баранівська міська рада 
 

6. Учасники Програми - 

7. Термін реалізації Програми 2019-2020 роки 

8. 
Перелік  бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми  

Міський   бюджет 

9. 
Орієнтований обсяг 
фінансування Програми 

 
 
200 тис. грн. 
 
 

9.1. 

в т.ч. коштів міського 
бюджету за КТКВ МБ 0110180 
 
КЕКВ 2240 (представницькі 
витрати)  
 
КЕКВ 2210 (вінки) 
 

 
 
100 тис. грн. 
 
 
100 тис. грн. 

    
 
 
 
 
 



 
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 
Чинне законодавство України передбачає, що органи місцевого 

самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого 
значення та учасниками заходів обласного та загальнодержавного  значення. 
Баранівська міська рада є членом Асоціації міст України, Асоціації 
«Енергоефективні міста України», учасником ряду інвестиційних проектів, 
що реалізуються в Баранівській об’єднаній територіальній громаді. 

Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших 
видатків, пов’язаних із діяльністю Баранівської міської ради на 2019-2020 
роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до п.22 ст. 26, ст. 35 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указів Президента України 
щодо відзначення загальнодержавних та професійних свят, рішень сесії 
Баранівської міської ради, рішень виконкому Баранівської міської ради, 
розпоряджень міського голови. 

 
3. Основна мета та завдання програми 

 
Програма спрямована на проведення на території Баранівської міської 

ради загальнодержавних, районних та міських свят, організації прийому 
іноземних делегацій, делегацій з інших міст України, облдержадміністрації, 
обласної ради, інвестиційних компаній. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 
Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити необхідні умови для здійснення повноважень міського 
голови, його заступників, секретаря міської ради, депутатів та проведення 
видатків, пов’язаних із  діяльністю міської ради, її виконавчих органів;  

- забезпечити необхідні умови для участі керівництва та депутатів 
міської ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, суспільно-
політичних подіях; 

- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення  пам’ятних дат, ювілеїв 
та професійних свят; 

- забезпечити проведення тематичних семінарів щодо покращення 
взаємодії органів місцевого самоврядування, державного управління і 
громади міста у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території 
та покращення законодавчої бази;  

- забезпечити участь міської ради в заходах Асоціації міст України, 
Асоціації «Енергоефективні міста України», ряду інвестиційних проектів, що 
реалізуються в Баранівській об’єднаній територіальній громаді,  забезпечити 
відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті 
результати; 

- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного 



 
транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань, 
віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету.  

Обсяг коштів на 2019-2020 роки становить 200 тис. грн., і може 
змінюватись при внесенні змін до міського бюджету.    

Строк  реалізації Програми – 2019-2020 роки. 
 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 
  
5.1 Організація проведення на території Баранівської міської ради 

заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення (в 
тому числі представницькі витрати), пов’язаних  із здійсненням робочих 
поїздок, візитів, а також прийом : 

- народних депутатів України; 
- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації; 
- іноземних делегацій, делегацій з інших міст України, 

облдержадміністрації, обласної ради, інвестиційних компаній. 
5.2 Пропагування історичних досягнень міста Баранівки та соціально - 

економічного розвитку міста, а саме : 
- культурних традицій; 
- історичної спадщини; 
- краєзнавства; 
- наукового та соціального – економічного потенціалу; 
- роботи органів місцевого самоврядування та діяльності 

територіальної громади. 
5.3 Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням 

іноземних представників і делегацій, партнерів, представників інвестиційних 
компаній, представників підприємств, установ, організацій інших областей із 
метою здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного 
міжнародного, транскордонного співробітництва та вирішення питань, 
віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування: 

- на проведення офіційного прийому  представників (сніданок, обід, 
вечеря); 

- транспортне забезпечення представників (придбання ПММ); 
- заходи культурної програми (екскурсії) ; 
- придбання сувенірної продукції; 
- буфетне обслуговування під час переговорів; 
- інші випадки.  

5.4 Забезпечення необхідних умов для участі представників міської ради 
та депутатів міської ради в заходах, які проводяться на території України, за 
кордоном, та сприяють зміцненню міжнародних відносин (автотранспортні 
послуги, видатки на відрядження та проживання, витрати при перетині 
кордону, придбання сувенірної продукції та інше). 

 



 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми 
 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті. 
Для проведення представницьких витрат чи інших заходів, пов’язаних 

з діяльністю Баранівської міської ради, приймається рішення виконавчого 
комітету міської ради або розпорядження міського голови з подальшим 
затвердженням сесією міської ради. 

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 
завдань виконавцями, зазначеними у даній Програмі. 

Контроль за виконанням Програми здійснює комісія з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку подає річний звіт про виконання Програми на 
затвердження сесії. 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                    О.В.  Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019 року                                                                                    № 1767 
 
Про внесення  змін до рішення 
третьої сесії 8 скликання №76 від 
17.02.2017року «Про затвердження 
Програми сприяння оборонній та 
мобілізаційній  готовності Баранівського 
РВК на 2017-2019 роки» 

 
 
Розглянувши лист  Баранівського РВК від 18.02.2019р. №5/313, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     враховуючи рекомендацію 
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 Програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності 
Баранівського РВК на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 3 сесії 8 скликання від 
17.02.2017 року  №76 на 2019 рік,  а саме: 

-  в розділі 1 п.9 та п.9.1. цифру «60.0» замінити на «290.0»; 
- в розділі 4 :  в графі «Обсяг фінансування, (тис.грн.) на 2019 рік  цифру «20.0» 

замінити на «250.0»; в графі «Всього» цифру «60.0» замінити на «290.0»; 
- в розділі 7 п.1 в графі 2019 рік цифру  «8» замінити на «10»; 
- п.2 в графі 2019 рік – цифру «0.5» замінити на «0»; цифру «10» замінити на «9». 
 
2. Доповнити розділ 7 «Напрями діяльності та заходи програми»: 
-   п.3 «Забезпечення проведення зборів з ротою ТрО  у вересні місяці, закупівля 

форми одягу на 60 чол., закупівля засобів зв’язку, закупівля засобів гігієни – 200 тис.грн.;  
- доповнити п.4 «Перехід Баранівського РВК на структуру територіального центру 

(проведення поточного ремонту, закупівля майна) – 30 тис.грн.; 
- в п.4 в графі «2019 рік» цифру «0,5» замінити на цифру «0». 
 
3. В розділі 7 «Напрями діяльності та заходи програми», в підсумковій графі 

«Всього» цифру «60.0» замінити на «290.0»; в графі «2019 рік» цифру «20.0» замінити на 
цифру «250.0».  

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з   питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.)   
 
 
 

Міський голова                                                       А.О. Душко  



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                     № 1768 
 
 
Про затвердження Програми виконання 
заходів Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на 
період до 2021 року» на території 
Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2021 року», розпорядження голови Житомирської обласної ради 
від 18.12.2018 року №1295, рішення сесії Баранівської міської ради від 
24.01.2019 року №1594 «Про оголошення 2019 року у Баранівській міській 
об’єднаній територіальній громаді роком сім’ї та дитини», з метою створення 
ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні громади в 
умовах децентралізації, дружнього до дітей середовища відповідно до 
міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини, 
враховуючи рекомендації постійних комісій: з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення;  з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити Програму виконання заходів Державної соціальної 
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року» на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади (додається). 
 2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання даної 
Програми, щороку до 10 лютого звітувати про хід її виконання службі у 
справах дітей міської ради. 



 
 3. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів 
міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством. 
 4.  Головним виконавцем та розпорядником коштів по Програмі 
визначити службу у справах дітей міської ради. 
 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.), постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Савчука В.А.  

 
 
 

Міський голова                                                            А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО     
рішення 29 сесії 8 скликання  
міської ради 
від 12.03.2019 № 1768 

                                                                               
Програма 

 виконання заходів Державної соціальної програми 
 «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року»  (Далі –Програма) на території 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

 
1. Загальна характеристика Програми 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Баранівська міська рада 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми 

Постанова  Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2018 року № 453 «Про 
затвердження Державної соціальної 
програми «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року» 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей міської ради 
4. Співрозробники Програми -/- 
5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Служба у справах дітей міської ради 

6. Учасники Програми Управління соціального захисту 
населення міської ради, відділ освіти 
міської ради, відділ культури, сім’ї, 
молоді та спорту міської ради, Баранівське 
некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги», 
Баранівське відділення поліції Головного 
управління Національної поліції в 
Житомирській області, Баранівський 
районний  сектор УДНС України в 
Житомирській області, старостинські 
округи 

7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 
8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми 

 
Міський бюджет 

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 

110,0 



 
Програми, тис. грн 

9.1. у тому числі бюджетних 
коштів, тис. грн 

110,0 

 із них коштів міського 
бюджету, тис. грн 

110,0 

10. Основні джерела 
фінансування 

Міський бюджет 

 
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

На сьогодні в громаді на первинному обліку служби у справах дітей 
перебуває 71 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. 
 Сімейними формами виховання охоплено 70 дітей (99 % від загальної 
кількості дітей, які перебувають на первинному обліку). 
 Здійснюється співпраця всіх дотичних до роботи з дітьми та сім’ями 
суб’єктів соціальної роботи щодо захисту законних прав та інтересів дітей. 
 Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі як 
бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство. 
 На території громади функціонує 4 прийомних сімей (9 дітей), 36 сімей 
опікунів/піклувальників (59 дітей). 
 У 2018 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 6 
дітей, 3 надано статус дитини-сироти, 3 - статус дитини, позбавленої 
батьківського піклування.  
 Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та 
піклування.  
 За поданням служби, рекомендацією Комісії з питань захисту прав 
дитини при виконавчому комітеті міської ради та відповідно рішенням 
виконавчого комітету всі 6 дітей влаштовані в сім’ї опікунів/піклувальників. 

Однією із вразливих категорій населення є діти, де батьки ухиляються 
від виконання своїх батьківських обов’язків. 

На обліку служби у справах дітей перебуває 37 дітей із сімей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах. 

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період 
подолання її батьками складних життєвих обставин законодавством 
передбачено нову форму – патронат над дитиною.  

Процеси децентралізації та формування об´єднаних територіальних 
громад спрямовують на створення сприятливих умов для життя та розвитку 
дітей, в т.ч. на інтеграцію дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у 
соціальний простір територіальної громади.  

Тому, фахівцями із соціальної роботи проводиться інформаційна 
кампанія «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
патронату над дитиною. 

З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на 
отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути 



 
усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, 
зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, службу у справах 
дітей міської ради на рівні ОТГ підключено до Єдиної інформаційно-
аналітичної системи (ЄІАС) «Діти».  

Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне 
оновлення програмного та технічного забезпечення. 

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей  
необхідна концентрація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування і громадянського суспільства навколо забезпечення сталого 
розвитку дітей. 

3. Мета Програми 
 Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції  ООН 
про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів 
дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення 
дружнього до дітей середовища. 
 

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми,  
обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми 

 Шляхами і засобами розв´язання проблеми є: 
 - організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному 
сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до 
бродяжництва; 
 - створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально 
наближених до сімейних; 

- посилення співпраці суб’єктів соціальної роботи, дотичних до роботи з 
дітьми щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій; 

- розвиток патронату над дітьми; 

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях; 

- підвищення професійного рівня працівників служб у справах дітей та 
фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад; 

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування. 
Ресурсне забезпечення Програми 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 
Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 
виконання  Програми 

2019 р. 2020 р. 2021 р. Всього витрат 
на виконання 

Програми,  
тис. грн 

1 2 3 4 5 
Обсяг ресурсів усього,  37,0 37,0 36,0 110,0 



 
тис. грн. 

у тому числі міський 
бюджет, тис. грн. 

37,0 37,0 36,0 110,0 

 
Програма розрахована на три роки (2019 - 2021). 
 

Порядок використання коштів  
міського бюджету на реалізацію Програми 

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 
міському бюджеті на виконання заходів Програми. 

 2.   Головним розпорядником коштів міського бюджету та 
відповідальним виконавцем Програми є служба у справах дітей міської ради. 

 3. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах 
асигнувань, затверджених службі у справах дітей на реалізацію заходів 
Програми, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду 
міського бюджету. 

4. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми 
як: 

1) проведення рейдів-обстеження стану утримання та виховання дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні 
форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
проведення профілактичних рейдів щодо виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей, забезпечення їх влаштування у заклади соціального  
захисту дітей; 

2) проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально 
незахищених категорій дітей; 

3) проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій; 
4) проведення зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної 

ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – 
випускниками загальноосвітніх шкіл; 

5) проведення заходів до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли 
на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

6) забезпечення обслуговування та експлуатації комп'ютерного 
обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
«Діти». 
       5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється згідно із 
затвердженим календарним планом на рік та виходячи з обґрунтованої 
потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків 
видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей 
програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та 
максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням 
необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на 
облік в органах Казначейства. 

6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу 
Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в 



 
Міністерстві юстиції України від 12.09.2012 № 1569/21881 «Про 
затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів». 

7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється 
в установленому законом порядку. 

8. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього 
Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної 
казначейської служби до міського бюджету у порядку встановленому чинним 
законодавством. 

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами 
(завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань 
і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може 
забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав 
дітей. 

10. Складання та подання фінансової звітності про використання 
бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, 
відповідальним виконавцем заходів Програми в установленому 
законодавством  порядку. 

11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів 
субвенції несе розпорядник коштів згідно з чинним законодавством. 

12. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів міського  
бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 
Показники продукту Програми 

№ 
з/
п 

Назва показника Одини-
ця 

виміру 

Вихідні 
дані на 
початок 

дії 
Програми 

2019 2020 
 

 

2021 
 
 
 

Усього 
витрат на 
виконання 
Програми,  
тис. грн. 

1  2  3 4 5 6 7 8 

1 Кількість 
випускників 

загальноосвітніх 
шкіл з числа дітей-

сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування-

учасників зустрічей з 
керівництвом міської 

ради 
облдержадміністра-
ції, обласної ради 

Кіль-
кість 
осіб 

 

8 
 

8 
 

8 
 

10 16,0 
 

2 Проведення 
культурологічних 
заходів для різних 

категорій дітей 

Кіль-
кість 
осіб 

350 400 400 
 

400 66,0 



 
3 
 

Проведення 
профілактичних 

рейдів 

Кіль-
кість 

рейдів 

4 10 12 12 15,0 

4 Забезпечення 
обслуговування та 

експлуатації 
комп´ютерного 
обладнання для 
функціонування 

ЄІАС «Діти» 

- - - 
 

- 
 

- 13,0 

Ефективність Програми 
5 Збільшення питомої 

ваги дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 

батьківського 
піклування, 

влаштованих в 
сімейні форми 

виховання 

% 98,00 99,0 99,0 99,0 - 

 



 
5. Напрямки діяльності та заходи Програми  

 
№ 
з/п 

Назва 
напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 
викона

ння 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 

грн., в т.ч.: 

Очікуваний 
результат 

2019 2020 2021   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини. 
1 1. Розроблення 

та 
затвердження 
мінімальних 
стандартів 
благополуччя 
та безпеки 
дитини 

1. Проводити комплексний 
аналіз становища дітей з метою 
визначення актуальних проблем 
дитинства. 

До 
01.06 
щоріч
но 

Служба у справах 
дітей міської ради, 
відділ освіти міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради  

Фінан-
сування 
не 
потребує 
 

   Наявність 
статистичної 
інформації  
щодо дітей 

2. Забезпечити обслуговування 
та експлуатацію комп’ютерного 
обладнання для 
функціонування Єдиної 
інформаційно-аналітичної 
системи «Діти»  

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Міський  
бюджет 

5,0 5,0 3,0 Єдина 
інформаційно-
аналітична 
система «Діти» 
функціонує  

3. Забезпечити своєчасне 
внесення достовірної 
інформації до Єдиної 
інформаційно-аналітичної 
системи «Діти» щодо  обліку: 
- дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування; 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Облік дітей 
незахищених 
категорій та 
потенційних 
усиновлювачів, 
опікунів, 
піклувальників, 
прийомних 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- дітей, які залишилися без 
батьківського піклування; 
- дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; 
- потенційних  усиновлювачів, 
 опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-
вихователів 

батьків, батьків-
вихователів 
ведеться 

2 Забезпечення 
дитини якісною 
і доступною 
медичною 
допомогою від 
народження, у 
тому числі 
запровадження 
програм 
профілактики 
захворювань 

1. Забезпечити подальше 
застосування глобальної 
ініціативи Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) щодо 
інтегрованого ведення хвороб 
дитячого віку на первинному 
медико-санітарному рівні 

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Зменшено 
втрату дітей у 
віці від 0 до 5 
років життя. 

2. Забезпечити подальше 
впровадження глобальної 
ініціативи Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) надання 
медичної допомоги підліткам і 
молоді на принципах 
дружнього підходу в клініках, 
дружніх до молоді.  

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Медичну 
допомогу 
підліткам і 
молоді на 
принципах 
дружнього 
підходу в 
клініках, 
дружніх до 
молоді надано 

3. Забезпечити роботу з 
подальшого впровадження в 
області стратегії розширеної 

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 

Фінан-
сування 
не 

   Стратегію 
розширеної 
ініціативи 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ініціативи «Лікарня, 
доброзичлива до дитини», у 
тому числі принципів грудного 
вигодовування 

«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

потребує «Лікарня, 
доброзичлива до 
дитини», у тому 
числі принципів 
грудного 
вигодовування 
впроваджено 

4. Сприяти поширенню 
інформації серед населення 
щодо роботи «Вікна життя» для 
новонароджених дітей в ЛПЗ 
області 

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Організовані і 
функціонують  
«Вікна життя» 
для 
новонароджених 
дітей в ЛПЗ 
області 

5. Забезпечити спільно з 
соціальними працівниками 
патронажне сестринське 
спостереження за 
новонародженими і дітьми 
раннього віку із сімей зі 
складними життєвими 
обставинами  

2019-
2021  

Управління соціального 
захисту населення 
міської ради 
 
Баранівське 
некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Діти раннього 
віку із сімей зі 
складними 
життєвими 
обставинами 
охоплені 
патронажним 
спостереженням  

6. Продовжити моніторинг 
звернень за медичною 
допомогою дітей в заклади 
охорони здоров’я  області з 
приводу насильства та 
жорстокого поводження з ними 

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Моніторинг 
проводиться 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Забезпечити моніторинг 
індикаторів якості та 
ефективності медичної 
допомоги пацієнтам з 
орфанними захворюваннями на 
територіальному рівні 

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Моніторинг 
забезпечується 

8. Забезпечити інформування 
відповідальних за ведення 
реєстрів про кошти місцевих 
бюджетів, що були виділені для 
лікування, закупівлі 
лікувального харчування та 
кількість безкоштовних 
рецептів, виписаних для дітей, 
хворих на орфанні 
захворювання, в розрізі 
нозологій 

10 
числа 
наступ
ного 
за 
кварта
лом 
місяця 

Баранівське 
некомерційне 
підприємство «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Інформування 
забезпечується 

9. Впроваджувати в закладах 
охорони здоров`я області 
новітні медичні технології 
діагностики, лікування та 
профілактики дитячих хвороб 
та вроджених порушень 

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Новітні медичні 
технології 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
дитячих хвороб 
та вроджених 
порушень 
впроваджуються 

10. Забезпечити раннє 
виявлення дітей зі зниженим 
слухом та постановка в чергу на 

2019-
2021  

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 

Фінан-
сування 
не 

   Забезпечено 
раннє виявлення  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кохлеарну імплантацію за 
державні кошти 

«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

потребує 

3 Удосконалення 
превентивних 
заходів, 
спрямованих на 
формування 
здорового 
способу життя 
підростаючого 
покоління 

1. Проводити інформаційно-
просвітницькі заходи, 
спрямовані на зміцнення 
репродуктивного здоров`я,  з 
різних аспектів 
просування/промоції здоров`я, 
формування здорового способу 
життя, мотивації дітей та 
молоді до такого способу життя 

2019-
2021  

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради, служба у 
справах дітей міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Рівень 
обізнаності дітей 
та їх батьків 
щодо здорового 
способу життя 
підвищено 

2.  Формувати в учнів 5-9 
класів свідомого ставлення до 
свого життя і здоров’я, 
удосконале-ння навчання 
життєвим навичкам на 
компетентнісних засадах у 
межах предмета “Основи 
здоров’я”, формування 
здоров’язберігаючої 
компетентності шляхом 
реалізації у предметах 
інваріантної складової 
навчальних планів наскрізної 
змістової лінії “Здоров’я і 
безпека” з використанням 
сучасних інформаційних 
технологій 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Свідоме 
ставлення учнів 
до свого життя, 
здоров'я 
сформовано 
 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Проводити заходи, 
спрямовані на зміцнення 
репродуктивного здоров`я, 
попередження негативних 
явищ у молодіжному 
середовищі та профілактику 
захворювань в ЗОЗ області, в 
тому числі клінік, дружніх до 
молоді. 

2019-
2021 

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Заходи 
проводяться 

4. Проводити з матерями, які 
мають дітей раннього віку, 
матерями госпіталізованими з 
хворими малюками, 
матерями, діти, яких йдуть 
вперше в дошкільний 
дитячий заклад 
цілеспрямовану 
роз`яснювальну роботу щодо 
формування у дітей 
санітарно-гігієнічних 
навичок, навичок здорового 
способу життя з метою 
профілактики захворювань 

2019-
2021 

Баранівське 
некомерційне 
підприємство 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Робота 
проводиться 

5.  Підвищувати рівень 
обізнаності дітей та їх батьків 
щодо здорового способу життя, 
у тому числі профілактики ВІЛ-

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення міської 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Рівень 
обізнаності дітей 
та їх батьків 
щодо здорового 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

інфекції/СНІДу ради, Баранівське 
некомерційне 
підприємство 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги»  

способу життя 
підвищено 

4 Створення 
ефективного, 
доступного та 
доброзичливог
о освітнього 
середовища, 
спрямованого 
на розвиток 
дитини, її 
талантів, 
розумових і 
фізичних 
здібностей; 
забезпечення 
доступу до 
якісної освіти, 
насамперед у 
сільській 
місцевості 

1. Забезпечити інклюзивне 
навчання дітей з особливими 
освітніми потребами у закладах 
загальної середньої освіти 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Відкрито 
інклюзивні 
класи у закладах 
загальної 
середньої освіти 

5. Забезпечення 
духовного, 
морального і 
культурного 

1. Проводити зустрічі 
керівництва міської ради, 
облдержадміністрації та 
обласної ради з дітьми-

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради, 
відділ освіти міської 
ради 

Міський 
бюджет 

5,0 5,0 6,0 Забезпечено 
участь дітей у 
заході 
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розвитку 
дитини 

сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського 
піклування, – випускниками  
загальноосвітніх шкіл  
2. Забезпечити проведення 
заходів до Дня захисту дітей із 
залученням соціально 
незахищених категорій дітей 
 

2019-
2021 

Служба у справах дітей 
міської ради, відділ 
осівти міської ради, 
відділ культури, сім’ї, 
молоді та спорту 
міської ради  

Міський 
бюджет 

10,0 10,0 10,0 Забезпечено 
участь дітей у 
заході  

3. Проводити заходи до Дня 
усиновлення із залученням 
сімей, які взяли на виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради, 
управління 
соціального захисту 
населення  міської 
ради 

Міський
бюджет 

2,0 2,0 2,0 Забезпечено 
участь дітей у 
заході 

4. Організувати проведення 
новорічних та Різдвяних свят 
для дітей різних категорій 
 
 
 
 

2019-
2021 

Служба у справах дітей 
міської ради, відділ 
освіти міської ради, 
відділ культури, сім’ї, 
молоді та спорту 
міської ради 

Міський
бюджет 

10,0 10,0 10,0 Забезпечено 
участь дітей у 
заході 

5. Сприяти створенню умов для 
забезпечення потреби дітей та 
молоді у творчій самореалізації, 
їх інтелектуального, духовного, 
фізичного розвитку 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Підвищено 
духовний, 
моральний і 
культурний 
розвиток дитини 

6. Залучати дітей до заняття в 
любительських об’єднаннях і 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
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клубах за інтересами, художній 
самодіяльності, музичних, 
театральних студіях 

не 
потребує 

7.  Проводити культурно-
мистецькі  акції, спрямовані на 
вивчення народних традицій, 
звичаїв, обрядів з метою 
виховання та всебічного 
розвитку підростаючого 
покоління на основі 
національних традицій 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   

8. Проводити спільно із 
зацікавленими органами влади, 
місцевого самоврядування 
роз'яснювальну роботу серед 
учнів, батьків та педагогічних 
колективів загальноосвітніх 
навчальних закладів щодо 
забезпечення умов для 
повноцінного, всебічного 
розвитку дитини в родині та 
створення безпечного простору 
в навчальних закладах. 

Постій
но  

Баранівське 
відділення поліції 
ГУНП в 
Житомирській 
області 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Роз’яснювальна 
робота серед 
батьків 
проведена 

ІІ. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей. 
7. Зміцнення 

системи 
захисту прав та 
інтересів дітей-

 1. Забезпечувати своєчасне 
виявлення, облік та соціальний 
захист дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Облік дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
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сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

піклування 
 

піклування 
ведеться, 
соціальний 
захист 
здійснюється 

2. Забезпечувати контроль за 
станом утримання, виховання 
та розвитку дітей у сім’ях 
усиновлювачів, опікунів, 
піклувальників, прийомних 
сім’ях,  дитячих будинках 
сімейного типу 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської  
 

Фінан-
сування 
не 
потребує  

   Належні умови 
утримання, 
виховання та 
розвитку дітей 
створені 

3.Забезпечити соціальне 
супроводження дитячих 
будинків сімейного типу, 
прийомних сімей 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінансув
ання не 
потребує 

   Проблемні 
питання, які 
виникли в таких 
сім’ях, виявлено 
та усунено  

5. Вести облік нерухомого 
майна, право власності або 
право користування яким мають 
діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування 

2019-
2021 

Міськвиконком Фінансув
ання не 
потребує 

   Контроль  за 
наявністю/відсут
ністю житла та 
забезпечення 
належного його 
утримання 
здійснюється 

6. Вести облік дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 
осіб з їх числа, які мають право 
на отримання соціального 

2019-
2021 

Міськвиконком  
 

Фінансув
ання не 
потребує 

   Облік ведеться 
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житла 
 7. Проводити роз’яснювальну  
роботу серед прийомних 
батьків, батьків-вихователів, 
опікунів, піклувальників 
стосовно дотримання  
законодавства в частині захисту 
житлових і майнових прав 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
(своєчасна передача житла у 
власність дітей, оформлення 
спадщини тощо) 

2019-
2021 

Служби у справах 
дітей міської ради 

Фінансув
ання не 
потребує 

   Всі прийомні 
батьки, батьки-
вихователі, 
опікуни, 
піклувальники 
охоплені 
роз’яснювально
ю роботою 
стосовно 
дотримання 
законодавства в 
частині захисту 
майнових прав 
дітей 

8. Забезпечення 
прав дітей-
іноземців, дітей 
національних 
меншин та 
дітей, 
розлучених із 
сім’єю, які не є 
громадянами 
України, у 
тому числі 
дітей-біженців 
та дітей, які 
потребують 

1. Забезпечити тимчасове 
влаштування дітей, розлучених 
із сім´єю, відповідно до їх 
найкращих інтересів.  

2019-
2021 

Баранівський 
районний  сектор 
УДНС України в 
Житомирській 
області (за згодою) 

Фінансув
ання не 
потребує 

   Забезпечено 
тимчасове 
влаштування 
дітей-іноземців, 
дітей, як не є 
громадянами 
України 
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додаткового 
захисту 

 9 Створення 
умов для 
всебічного 
розвитку дітей 
із сільської 
місцевості 

1. Cприяти діяльності фахівців 
із соціальної роботи відповідно 
до потреб територіальної 
громади: організація та 
проведення навчання, надання 
методичної та практичної 
допомоги 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінансув
ання не 
потребує 

   Фахівці із 
соціальної 
роботи пройшли 
навчання в 
обласному 
центрі 
соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді, 
забезпечені 
методичними та 
інформаційними 
матеріалами, 
методичною та 
практичною 
допомогою 

ІІІ. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства. 
10 Запровадження 

в терито-
ріальних 
громадах 
широкого 
спектру 
превентивних 
послуг з метою 
забезпечення 
рівного 

1. Забезпечити дітям рівний  
доступ до необхідних 
соціальних послуг на рівні 
територіальних громад 
відповідно до індивідуальних 
потреб дівчат і хлопців 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінансув
ання не 
потребує 

   Забезпечена 
діяльність 
фахівців із 
соціальної 
роботи, які 
забезпечують 
оцінку потреб та 
організацію 
надання 
соціальних 
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доступу до 
соціальних 
послуг за 
потребою 

послуг 
відповідно до 
індивідуальних 
потреб дівчат і 
хлопців 

11 Забезпечення 
догляду та 
виховання ді-
тей, у тому 
числі дітей з 
інвалідністю, в 
сім’ях або в 
умовах, макси-
мально набли-
жених до 
сімейних, ре-
формування та 
реорганізація 
інтернатних 
закладів 

1. Сприяти в реалізації права  
кожної дитини-сироти  і 
дитини, позбавленої 
батьківського піклування, в 
тому числі з інвалідністю на 
виховання в сім’ї, або умовах 
наближених до сімейних 
 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради, 
управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінансув
ання не 
потребує 

   Реалізовано 
право дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в 
тому числі з 
інвалідністю, на 
виховання в 
сім'ї, або в 
умовах наближу-
них до сімейних.  

2. Забезпечити влаштування 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, в сім'ї громадян 
України (усиновлення, опіка, 
піклування, створення 
прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу) 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської  

Фінансув
ання не 
потребує 

   Відсоток дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
влаштованих до 
сімейних форм 
виховання не 
нижче середньо-
го по Україні 

3. Забезпечити дотримання 
пріоритетності усиновлення 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 

   
 

Кількість дітей, 
усиновлених 
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дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, громадянами 
України 

не 
потребує 

громадянами 
України 
збільшено 
 

4. Проводити інформаційну  
кампанію «Візьми дитину у 
родину» щодо пропагування 
сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Кількість 
потенційних 
усиновителів, 
опікунів, піклу-
вальників, 
прийомних 
батьків, батьків-
вихователів 
збільшено 

5. Проводити заходи, пов’язані 
з якісним підбором кандидатів у 
прийомні батьки та батьки-
вихователі. 
 
 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Якісний добір 
кандидатів у 
прийомні 
батьки, батьки-
вихователі, 
організація та 
проведення 
навчання 
кандидатів 
проводиться 

6. Забезпечити підготовку 
документів кандидатів в 
опікуни, піклувальники, 
прийомні батьки, батьки-
вихователі для проходження 
навчання   

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради, служба у 
справах дітей міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Документи для 
проходження 
навчання 
підготовлено 
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7. Сприяти підвищенню 
кваліфікації прийомних батьків, 
батьків-вихователів 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Виховний 
потенціал 
батьків-
вихователів, 
прийомних 
батьків 
підвищено 

8. Забезпечити соціальне 
супроводження дитячих 
будинків сімейного типу, 
прийомних сімей 

 Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Виявлено та 
усунено 
проблемні 
питання, які 
виникли в сім’ях 

9.  Співпрацювати з 
неурядовими організаціями у 
сфері надання громадянам 
України інформації про дітей, 
які можуть бути усиновлені з 
використанням можливостей 
веб-порталів 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Можливості веб-
порталів з метою 
збільшення 
кількості дітей, 
усиновлених 
громадянами 
України 
використано 
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12  Посилення 
роботи з 
профілактики 
бездоглядності 
та 
безпритульност
і дітей 

1. Сприяти у видачі направлень 
дітям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, 
залишених без батьківського 
піклування, до комунальної 
установи «Обласний центр 
соціально – психологічної 
реабілітації дітей «Сонячний 
дім» Житомирської обласної 
ради 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Тимчасове 
влаштування 
дітей до закладу 
соціального 
захисту дітей, з 
метою 
отримання 
комплексної 
допомоги 
здійснюється 

2.  Проводити профілактичну 
роботу щодо запобігання 
самовільному залишенню 
дітьми місця проживання, у 
тому числі закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей 

2019-
2021 

Баранівське 
відділення поліції 
ГУНП в 
Житомирській 
області, служба у 
справах дітей міської 
ради, відділ освіти 
міської ради, 
управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Зменшено 
кількость дітей, 
які самовільно 
залишають місце 
постійного 
проживання, 
утримання 

3.  Забезпечити проведення 
спільних профілактичних 
заходів (рейдів) «Діти вулиці», 
«Вокзал», Всеукраїнський    
профілактичний  захід «Урок» 
тощо з метою попередження 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради, 
відділ освіти міської 
ради, Баранівське 
відділення поліції  
ГУНП в 

Міський 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 Профілактичні 
заходи (рейди) 
проведено 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бездоглядності та 
безпритульності, інших 
негативних проявів у дитячому 
середовищі 

Житомирській 
області, управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

4. Проводити рейди-обстеження 
стану  утримання та виховання 
дітей, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування,  влаштованих у 
сімейні форми виховання та 
дітей,  які перебувають у 
складних життєвих обставинах 
тощо 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської, 
управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
 

Контроль за 
станом 
утримання дітей 
даних категорій 
здійснюється 

13  Запровадження 
раннього 
виявлення 
сімей з дітьми, 
які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах та 
надання їм 
своєчасної та 
ефективної 
соціальної 
допомоги 

1. Забезпечити здійснення 
раннього виявлення та обліку 
сімей з дітьми, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, 
проведення оцінки їх потеб, 
відповідно до яких надання 
соціальних послуг: соціального 
супроводу, соціальної 
профілактики, консультування 
тощо. 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Раннє виявлення 
сімей з дітьми, 
які опинились у 
складних 
життєвих 
обставинах, 
надання якісних 
соціальних 
послуг 
забезпечено. 

2. Забезпечити виявлення дітей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах, ведення 
їх обліку та здійснення 
комплексних заходів щодо 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Облік дітей, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

захисту прав та інтересів таких 
дітей  

ведеться, 
соціальний 
захист 
здійснюється 

3. Сприяти запровадженню в 
області послуги патронату над 
дитиною, пошук кандидатів у 
патронатні вихователі та їх 
первинний відбір. 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської, 
управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Патронат над 
дитиною 
запроваджено, 
патронатні сімʼї 
створено 

4. Здійснювати контроль за 
дотриманням прав дітей, 
влаштованих у патронатну 
сім’ю 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської, 
управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Контроль за 
станом утриман-
ня дітей в сім’ях 
патронатних 
вихователів 
здійснюється. 

14  Удосконалення 
соціально-
педагогічної 
роботи з 
формування 
відповідально-
го батьківства, 
сімейних 
цінностей у 
підлітків, 
підготовка 
молоді до 
сімейного 

1. Підвищувати рівень 
культури сімейних стосунків і 
відповідальності батьків за 
виконання своїх обов’язків 
шляхом активізації участі 
батьків у семінарах, тренінгах. 

  

2019-
2021 

Відділ освіти міської, 
управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Кількостіь 
неблагополучни
х сімей 
зменшено на 5%. 
Курс семінарів-
тренінгів з 
метою зміцне-
ння інституту 
сімʼї, допомоги 
молодим 
матерям, які 
самостійно вихо-
вують дитину 
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життя дошкільного 
віку проведено.   

2. Проводити культурно-
мистецькі та освітні акції, 
фестивалі, конкурси, що 
популяризують сімейні цінності 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Культурно-
мистецькі та 
освітні акції, 
фестивалі, 
конкурси 
проведено 

3. Проводити роз’яснювальну 
роботу щодо формування у 
громадян відповідального 
ставлення до своїх обов’язків 
по вихованню дітей, а також 
роз’яснювати наслідки 
невиконання цих обов'язків.  

2019-
2021 

Баранівське 
відділення поліції 
ГУНП в 
Житомирській 
області 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Виховний 
потенціал 
батьків 
підвищено 

ІV. Захист  дітей від насильства 
15  Формування 

політики 
громадської 
нетерпимості 
до всіх форм 
насильства над 
дітьми в 
суспільстві 

 1. Забезпечити проведення 
широкомасштабних 
інформаційно-просвітницьких  
заходів,  спрямованих на 
формування громадянської 
небайдужості до усіх форм 
насильства та жорстокого 
поводження з дітьми.  

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Підвищено 
поінформованос
ть з питань 
попередження 
насильства 
 

2. Забезпечити інформаційну 
роботу щодо діяльності служби 
психологічної допомоги  
«Телефон Довіри» та постійно 
діючої «гарячої лінії» «Жодна 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Служба 
психологічної 
допомоги  
«Телефон 
Довіри» та 
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дитина не повинна бути 
скривджена». 

постійно діюча 
«гаряча лінія» 
«Жодна дитина 
не повинна бути 
скривджена» 
працює 

16  Створення 
системи 
ефективної 
профілактики 
та протидії до-
машньому 
насильству над 
дітьми 

1. Сприяти  розвитку та 
доступності соціальних, 
інформаційних, правових 
послуг для дітей, які 
постраждали від домашнього 
насильства 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Діти, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства, 
одержали 
послуги, відпові-
дно до потреби 

2. Забезпечити виявлення та 
облік дітей, які зазнали 
фізичного, психологічного, 
сексуального або економічного 
насильства в сім’ї 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської  

 Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Облік дітей, які 
зазнали насилля 
або жорстокого 
поводження, 
ведеться, 
соціальний 
захист 
забезпечено 

3. Забезпечити вилучення та  
подальше влаштування дітей із 
сімей, в яких існує 
безпосередня загроза їх життю 
або здоров’ю  

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Діти із 
небезпечного 
середовища 
вилучені та 
влаштувані  в 
сім´ї громадян 

17 Удосконалення 
заходів щодо 

1.Забезпечити організацію та 
проведення профілактичних 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 

Фінан-
сування 

   Профілактичні 
заходи для 
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протидії 
найгіршим 
формам 
дитячої праці, 
проституції та 
порнографії.  
Захист дітей 
від 
експлуатації, 
сексуального 
насильства та 
торгівлі 
людьми 

заходів із запобігання торгівлі 
людьми в цільових аудиторіях  

населення міської 
ради, відділ освіти 
міської ради 

не 
потребує 

членів сімей, які 
опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах, 
сімей, в яких 
виховуються 
діти-сироти, 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування, 
підлітків «групи 
ризику» 
проведено. 

 2. Здійснювати систематичний 
моніторинг сімей, які 
опинилися у складних життєвих 
обставинах, в яких виховуються 
діти, з метою попередження 
потрапляння дітей у ситуації, 
пов’язані з торгівлею людьми, 
виявлення та ідентифікації у 
разі їх потрапляння у такі 
ситуації 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Потрапляння 
дітей у ситуації, 
пов’язані з 
торгівлею 
людьми 
попереджено 

3  Забезпечити виявлення, облік 
та захист прав дітей, які 
постраждали від торгівлі дітьми 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

 Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Облік дітей, які 
постраждали 
внаслідок 
торгівлі дітьми, 
ведеться, 
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соціальний 
захист 
здійснюється 

4. Брати участь у навчальних 
тренінгах, які проводить ГО 
«Жіночий інформаційно-
консультативний центр», в 
рамках спільного проекту 
Міністерства соціальної 
політики України та 
Координатора проектів ОБСЕ в 
Україні «Поширення 
національного механізму 
взаємодії суб`єктів, які 
здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми в 
Україні». 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради, відділ освіти 
міської ради, служба 
у справах дітей 
міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Взаємодія 
суб`єктів, які 
здійснюють 
заходи у сфері 
протидії торгівлі 
дітьми, 
налагоджена 

18 Активізація 
інформаційно-
просвітницької 
роботи із 
запобігання 
усім формам 
насильства над 
дітьми 

1. Розроблення та поширення 
інформаційних матеріалів для 
дітей та підлітків з 
профілактики потрапляння у 
конфліктні ситуації 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Ріст обізнаності 
серед дітей 
знань щодо 
профілактики 
конфліктів, 
булінгу тощо. 
Позитивний 
мікроклімат в 
учнівських, 
дитячих 
колективах 
створено. 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Проводити із зацікавленими 
органами та службами, 
громадськими організаціями 
превентивні заходи спрямовані 
на попередження та 
припинення фактів домашнього 
насильства, а також проявів 
агресії та насильства серед 
дітей.  

2019-
2021 

Баранівське 
відділення поліції 
ГУНП в 
Житомирській 
області 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Проведено 
првентивні 
заходи та 
заходів 
реагування щодо 
припинення 
фактів насильств 
над дітьми 

3. Вживати заходи реагування 
відповідно до чинного законо-
давства в разі надходження 
інформації щодо вчинення 
домашнього насильства та 
надавати, у межах компетенції, 
правову допомоги дітям 
постраждалим від насильства.   

2019-
2021 

Баранівське 
відділення поліції 
ГУНП в 
Житомирській 
області 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Заходи 
реагування 
вживаються 

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини. 
19 Впровадження 

дієвих форм і 
методів 
профілактики 
вчинення 
правопорушень 
дітьми 

1. Здійснення заходів з  
активізації профілактичної 
роботи з метою запобігання 
правопорушенням у дитячому 
середовищі шляхом 
запровадження у практику 
інноваційних методів та форм 
роботи з дітьми, схильними до 
правопорушень 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Підвищено 
ефективність 
профілактичної 
роботи щодо 
вчинення 
правопорушень 
дітьми 

2. Забезпечити організацію 
діяльності уповноважених 
підрозділів ювенальної 

2019-
2021 

Баранівське 
відділення поліції 
ГУНП в 

Фінан-
сування 
не 

   Проведено 
профілактичну 
роботу з дітьми, 
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превенції ГУН В Житомирській 
області щодо профілактики 
правопорушень серед дітей 

Житомирській 
області 

потребує що вчинили 
правопорушення  

20 Удосконалення 
системи 
захисту прав та 
інтересів дітей, 
які вчинили 
правопорушенн
я 

1. Забезпечити  надання 
соціальних послуг відповідно 
до потреб дітям, які відбули 
покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на 
певний строк, а також 
звільненим від подальшого 
відбування зазначених видів 
покарань з підстав, 
передбачених законом, надання 
інших соціальних послуг 
відповідно до потреб 

2019-
2021 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Діти, які відбули 
покарання у виді 
обмеження волі 
або позбавлення 
волі на певний 
строк, а також 
звільнені від 
подальшого 
відбування 
зазначених видів 
покарань з 
підстав, передба-
чених законом, 
одержують 
соціальні послу-
ги відповідно до 
потреб  

VІ. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень. 
21  Удосконалення 

механізмів 
урахування 
думки дитини 
під час виріше-
ння питань, що 
стосуються її 
життя 

1. Сприяти розвитку 
учнівського самоврядування, 
дитячого громадського руху, 
пошук нових форм, методів і 
моделей його організації, 
поширення кращого 
педагогічного досвіду  

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Механізми 
урахування 
думки 
дитини 
удосконалено 
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22  Залучення 
громадянського 
суспільства до 
вирішення 
питань, 
пов’язаних із 
забезпеченням 
найкращих 
інтересів 
дитини 
 
 
 

2. Залучати представників 
дитячих громадських 
організацій, наставників та 
волонтерів для  роботи  з 
дітьми, які потребують 
особливої уваги та підтримки із 
забезпечення їх найкращих 
інтересів 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради, 
управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Громадянське 
суспільство 
залучено до 
вирішення 
питань, 
пов’язаних із 
забезпеченням 
найкращих 
інтересів дитини 

VІІ. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту. 
23 Недопущення 

участі дітей у 
воєнних діях чи 
збройному 
конфлікті 

1. Забезпечити проведення 
широкої інформаційно-
роз’яснювальної 
роботи щодо захисту дітей від 
участі у воєнних діях чи 
збройних конфліктах 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради, управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Недопущення 
участі дітей у 
збройних 
конфліктах 

24  Забезпечення 
захисту прав 
дітей, які 
перебувають у 
зоні воєнних 
дій чи 
збройних 
конфліктів 

1. Забезпечити реалізацію та 
захист прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, та дітей без 
супроводження законних 
представників з числа 
внутрішньо переміщених осіб  

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради  

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Поліпшено  
умови 
соціальної 
адаптації 
внутрішньо 
переміщених 
осіб на новому 
місці 
проживання 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Забезпечити підготовку 
проектів рішень органу опіки та 
піклування щодо надання дітям 
та особам статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів 

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Соціальний 
захисту дітей, 
які постраждали 
внаслідок 
воєнних дій та 
збройних 
конфліктів 
здійснюється 

VІІІ. Створення безпечного інформаційного простору для дітей. 
25  Забезпечення 

захисту персо-
нальних даних 
дитини та 
іншої 
конфіденційної 
інформації про 
неї, забезпе-
чення безпеки 
дітей в інфор-
маційному 
просторі 

1. Висвітлення на офіційних 
веб-сайтах органів влади та в 
засобах масової інформації  
заходів Програми із 
дотриманням встановлених 
вимог до її змісту та форми 
подання 

2019-
2021 

Відділ організаційно-
кадрової роботи 
міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Захист даних 
про дитину 
забезпечено 

2. Проведення інформаційно-
роз´яснювальної роботи серед 
батьків або осіб, які їх заміню-
ють, представників установ та 
організацій, щодо безпечного 
використання дітьми інформа-
ційних ресурсів  шляхом розмі-
щення відповідної інформації 
на офіційних веб-сайтах органів 
влади, в ЗМІ та участі в 
інформаційних кампаніях 

2019-
2021 

Відділ організаційно-
кадрової роботи 
міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Захист даних 
про дитину 
забезпечено 

26  Формування 
політики 

1. Проведення комплексних 
заходів із запобігання 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 

   Роботу з питань 
запобігання 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

запобігання 
проявів 
радикалізму, 
расизму, 
ксенофобії та 
інших форм 
екстремізму 
дітей 

формуванню у дітей проявів 
радикалізму, расизму, 
ксенофобії та інших форм 
екстремізму 

не 
потребує 

проявів 
радикалізму, 
расизму, 
ксенофобії та 
інших форм 
екстремізму 
удосконалено 

27  Впровадження 
системи 
соціально-
педагогічної 
роботи з 
батьками з 
питань безпеки 
дітей в 
інформаційном
у просторі 

1.Проведення соціально-
педагогічної роботи  з батьками 
або особами, які їх замінюють, з 
питань безпеки дітей в 
інформаційному просторі 

2019-
2021 

Відділ освіти міської 
ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Знання з питань 
безпеки в 
інформаційному 
просторі 
батьками набуті  

2. Проведення спільно із 
кіберполіцією роз'яснювальної 
роботи у дитячому середовищі 
щодо правил безпечного 
користування мережею 
Інтернет та наслідків участі 
дітей у небезпечних соціальних 
спільнотах. 

2019-
2021 

Баранівське 
відділення поліції 
ГУНП в 
Житомирській 
області 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Роз'яснювальна 
робота у 
дитячому 
середовищі 
щодо правил 
безпечного 
користування 
мережею 
Інтернет 
проведена 

ІХ. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації. 
28  Формування 

громади, 
1. Забезпечити комплексне 
оцінювання забезпечення прав 

2019-
2021 

Баранівська міська 
рада 

Фінан-
сування 

   Реалізацію прав 
дітей, які 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

доброзичливої 
до дітей 

дітей у територіальній громаді з 
метою визначення проблемних 
питань дитинства та шляхів їх 
вирішення 

не 
потребує 

проживають на 
території 
громад, на 
освіту, 
відпочинок тощо 
забезпечено 

2. Забезпечити  захист  прав 
дітей в об’єднаних 
територіальних громадах  

2019-
2021 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Фінан-
сування 
не 
потребує 

   Захист прав 
дітей в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах 
забезпечено 

3. Забезпечити  діяльність 
служб у справах дітей  
 

2019-
2021 
 
 
 

Баранівська міська 
рада 

Фінан-
сування 
не 
потребує 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Служби у 
справах дітей 
створені 

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей 



 
 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координацію та контроль з виконання заходів Програми  здійснює 
служба у справах дітей міської ради шляхом узагальнення оперативної 
інформації, що подається учасниками Програми. 

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів 
відповідальному виконавцю  щорічно до 10 лютого року, наступного за 
звітним. 

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 25 лютого звітує про 
хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань освіти, 
культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення та постійній комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку. 

 
 

Секретар міської ради       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12  березня  2019 року                                                                № 1769 
 
 
Про встановлення розміру ставки  
туристичного збору на території  
Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік  
(нова редакція) 
 
 

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 
року із змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 
зборів” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, cт. 64 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 
бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,  керуючись п.24 ч.1 
ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити Положення про туристичний збір на території  
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, згідно додатку. 
 
 2. Встановити з 01.01.2019 року ставку туристичного збору за кожну 
добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), 
визначених підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про туристичний збір у 
Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді, у розмірі 0,5 
відсотка - для внутрішнього туризму та 5,0 відсотків - для в’їзного туризму 
від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  
1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу 
тимчасового розміщення. 
  
 3. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2019р. рішення 21 сесії 
Баранівської міської ради 8-го скликання від 21.06.2018 року №1169 в 
частині туристичного збору. 
 



 
 4. Виконавчому комітету Баранівської міської ради оприлюднити дане 
рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті 
Баранівської міської ради. 
  
 5. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування збору до 
бюджету Баранівської міської об’єднаної територіальної громади здійснює 
Головне управління ДФС у Житомирській області. 
 
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  

          до рішення 29 сесії 
          Баранівської міської ради 
          8-го скликання 
          від 12.03.2019 р. №1769 

 
Положення про туристичний збір  

у Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді  
 

1. Загальні положення 
 

 1.1.  Положення про туристичний збір у Баранівській міській раді (далі 
– Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 
2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України 
“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 
ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, 
Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 
21.05.1997р. зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння 
туристичного збору на території міської об’єднаної територіальної громади. 
 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 
особами на території Баранівської міської ради Житомирської області. 
 1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” 
Податкового кодексу України - переміщення в межах території України 
громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, 
в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

 В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового 
кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в 
межах території України осіб, які постійно не проживають на території 
України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 
 1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого 
зараховуються до місцевого бюджету. 
 

2. Платники збору 
 
 2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи 
без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-
територіальної одиниці, на якій діє рішення Баранівської міської ради про 
встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях 
проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення. 
 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 
 а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на 
території Баранівської міської об’єднаної  територіальної громади; 
  



 
 б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 
статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або 
тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать 
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 
найму; 
 в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи 
або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 
 г) ветерани війни; 
 ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

 д) діти віком до 18 років; 
   е) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню 

споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 
14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою 
фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  
підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності 
або на праві користування за договором найму. 
 

3. Ставка збору 
 
 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу 
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для 
внутрішнього туризму та 5,0 відсотків - для в’їзного туризму від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 
 

4. База справляння збору 
 
 4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 
розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 
пункту 5 цього Положення. 

 
5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

 
 5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у 
таких місцях проживання (ночівлі): 
 а) готелі, гуртожитки для приїжджих, хостели та інші заклади 
готельного типу; 
 б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 
котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 
 5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими 
агентами: 



 
 а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими 
відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 
пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають 
послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), 
визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення; 
 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 
неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях 
проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 
цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на 
праві користування за договором найму; 
 в) юридичними особами, які уповноважуються Баранівською міською 
радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою. 
 Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 
 

6. Особливості справляння збору 
 
 6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим 
агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з 
дотриманням інших вимог, визначених рішенням Баранівської міської ради. 
 За один і той самий період перебування платника збору на території 
однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 
туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 
платником збору, не допускається. 
 6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 
проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на 
праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 
підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового 
кодексу України та рішення Баранівської міської ради. 
 6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 
збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 
туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню 
такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку. 
 

7. Порядок сплати збору 
 
 7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 
щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 
строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 
або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця на підставі 
рішення Баранівської міської ради. 
 Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, 
відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми 
нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума 



 
збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 
квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується 
такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 
(податкового) періоду. 
 7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 
що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) 
не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний 
зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в 
органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 
         7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 
кварталу. 
 

8. Податковий обов’язок 
 
 8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити 
суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та 
цим Положенням. 
 8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і 
збором. 
 8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно 
інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків 
передбачених Податковим кодексом України. 
 8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником 
податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового 
агента. 
 8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених 
Податковим кодексом України. 
 

9. Контроль 
 
 9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у 
частині справляння туристичного збору здійснює Головне управління ДФС у 
Житомирській області. 

      
 

Секретар міської ради                                               О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 



 
           

 

     БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                               РІШЕННЯ 

     29 сесія 8 скликання 
        
  12  березня 2019 року                                                                               № 1770  
        
Про затвердження Положення про  
відділ фінансів Баранівської міської ради 

 
 
    З метою оптимізації структури виконавчого комітету міської ради, 

керуючись ст..25, пунктом 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, міська рада  
 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити Положення про відділ фінансів Баранівської міської ради 
(додається). 
 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 2 сесії 8 скликання 
міської ради від 11.01.2017 №45.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. 

 

 

Міський голова                                                                                    А. О. Душко    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                 Затверджено 
                                                                  рішенням 29 сесії 8-го скликання  
                                                                  від 12 березня 2019 року №1770 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про відділ фінансів  Баранівської міської ради 

 
              1. Відділ фінансів утворено для здійснення організаційно-
функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення 
збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного 
використання її фінансових ресурсів. Відділ  фінансів  Баранівської міської 
ради є структурним підрозділом міської ради, утримується за рахунок коштів 
міського бюджету. Відділ підзвітний і підконтрольний раді, яка його 
утворила, підпорядкований її виконавчому комітету. Відділ не  є юридичною 
особою, не має самостійного балансу. Відділ має печатку із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням для виконання функції з 
формування розписів, затвердження кошторисів та змін до них, інші  
штампи. 
 
          2.Відділ фінансів міської ради в своїй діяльності керується 
Конституцією і законами України. В межах повноважень, визначених цим 
Положенням, забезпечує виконання законів України, постанов Верховної 
Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і 
розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну України,ПКМУ 
№ 228 від 28.02.2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ», розпоряджень  міського голови, рішень міської ради та 
виконавчого комітету міської ради, забезпечує реалізацію державної, 
фінансової, бюджетної та податкової політики на території міста. Відповідно 
до ст. 115 Бюджетного кодексу України (далі БКУ), в разі потреби, надає 
можливість обласній державній адміністрації  здійснювати контроль за 
відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених 
бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших 
документів, які використовуються у бюджетному процесі, щодо бюджетів 
об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад. На виконання цієї  
статті БКУ має право користуватися  дорадчою функцією Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації.  
 
              3.Основними завданнями відділу фінансів є: 
 
- забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансів на території 
Баранівської міської ради; 



 
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-
екомічного розвитку на території міста; 
- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і 
бюджетного планування та фінансування витрат; 
- здійснення загальної організації та управління виконанням міського 
бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань 
виконання бюджету; 
 
             4. Відділ фінансів міської ради відповідно до покладених на нього 
завдань: 
 
- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
- визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними 
розпорядниками бюджетних коштів; 
- проводить на будь-якому етапі складання і розгляду міського бюджету 
аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних 
коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та 
ефективності використання бюджетних коштів; 
- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту 
міського бюджету перед поданням його на розгляд виконкому і постійних 
комісій міської ради; 
- аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під 
час складання проекту міського бюджету; 
- розробляє нормативно-правові акти та організовує роботу, пов’язану із 
складанням проекту міського бюджету; за дорученням виконкому міської 
ради, визначає порядок і терміни подання управліннями, відділами, іншими 
виконавчими органами міської ради матеріалів для підготовки проектів 
міського бюджету і прогнозних розрахунків; складає проект міського 
бюджету, готує проект рішення про міський бюджет та матеріали, що до 
нього додаються в обсягах, визначених у статті 76 Бюджетного кодексу 
України та подає їх на розгляд міської ради; 
- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського 
бюджету встановленим призначенням; 
- здійснює у процесі виконання бюджету контроль за доходами, їх 
прогнозування та проводить аналіз доходів міського бюджету; 
- приймає участь у розробці комплексних програм, виконання яких впливає 
на доходну частину бюджету; 
- організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами 
державної податкової служби, територіальними органами Державного 
казначейства, іншими структурними підрозділами виконкому, забезпечує 
надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного 
витрачання бюджетних коштів; 
- здійснює облік надходжень місцевих податків та зборів в розрізі платників; 



 
- забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї 
компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 
- складає розпис доходів і видатків міського бюджету в межах річних 
бюджетних призначень; 
- здійснює в установленому порядку організацію і управління 
виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції 
діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 
- проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету; 
- розглядає баланс  і звіти про виконання кошторисів подані головними 
розпорядниками коштів; 
- інформує виконком та міську раду про стан виконання міського бюджету за 
кожний звітний період і подає їм квартальні та річний звіти про виконання 
міського бюджету; 
- розглядає звернення, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з 
резервного фонду міського бюджету; 
- готує та подає міській раді пропозиції по запровадженню та справлянню 
місцевих податків і зборів для прийняття відповідних рішень; 
- розглядає заяви платників податків щодо надання відповідних пільг по 
платежах до бюджету в межах, визначених законодавством, готує 
обґрунтовані пропозиції; 
- приймає участь у проведенні на базі статистичної і фінансової звітності, 
прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей 
економіки міста та підготовці пропозицій щодо визначення додаткових 
джерел фінансових ресурсів; 
- приймає участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає 
пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання 
підприємств для розвитку економічного потенціалу міста; 
- перевіряє правильність складання і затверджує кошториси та планів 
використання коштів структурних підрозділів та відділів міської ради, які 
фінансуються з міського бюджету; 
- приймає участь у розробці пропозицій та підготовці нормативних та інших 
актів у формі рішень та розпоряджень щодо вдосконалення структури 
органів виконавчої влади міста, визначенні чисельності та видатків на їх 
утримання та здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства у 
витрачанні коштів на ці цілі; 
- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, 
установ і організацій; 
- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових 
умов для працівників управління; 
- готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи 
недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для 
прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету; 
- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 
завдань; 



 
- розглядає фінансові плани підприємств і організацій, які належать до 
комунальної власності територіальної громади міста; проводить аналіз 
фінансово-економічних показників їх діяльності, готує керівництву 
інформації аналітичного характеру. 
 
                   5. Відділ фінансів міської ради має право: 
 
- одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської 
ради, , управління Державного казначейства, органів державної податкової 
служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх 
форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для 
складання проекту бюджету міста та здійснення аналізу та контролю за його 
виконанням; 
- у встановленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти 
бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України 
та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за 
вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 
Бюджетного кодексу України; 
- залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, 
установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх 
керівниками) до розгляду питань, що належить до його компетенції; 
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції. 
              6. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого  бюджету. 
              7. Відділ фінансів під час виконання покладених на нього завдань 
взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, Баранівською 
районною радою, іншими органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями, а також органами державної 
податкової служби, органами контрольно-ревізійної служби та управлінням 
Державного казначейства. 
             8. Відповідно до ч. 3 статті 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» керівники відділів, управлінь та інших 
виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади 
сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради 
одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з 
відповідними органами виконавчої влади.  
         8.1. Відділ фінансів міської ради очолює начальник відділу, який 
призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в 
установленому законом порядку за погодженням сесії Баранівської міської 
ради. У тому разі, якщо на посаду начальника фінансового відділу претендує 
кандидат, що вже є посадовою особою місцевого самоврядування -  
призначення на посаду може відбуватися шляхом застосування процедури 
стажування. Обов’язковою вимогою для призначення є наявність повної 
вищої освіти за  спеціальністю «Облік і аудит» або «Фінанси і кредит» з 
кваліфікацією «економіст»  та досвід роботи за фахом  не менше 5-ти років. 



 
Начальник відділу фінансів здійснює керівництво діяльністю відділу, несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій, 
визначає завдання та ступінь відповідальності спеціалістів а також 
заступника начальника відділу фінансів. 
         8.2. На посади фахівців відділу призначаються особи на основі 
конкурсного відбору. Посадові інструкції працівників відділу 
затверджуються заступником міського голови відповідно до розподілу 
обов’язків. Структуру, загальну  чисельність, витрати на утримання та на 
оплату праці, штатний розпис та кошторис витрат на утримання відділу 
фінансів міської ради  розробляють  відповідні  виконавці апарату ради в 
частині  виконання їх функціональних повноважень. 
          8.3. Відповідно до статті 2 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» працівники відділу фінансів є посадовими 
особами місцевого самоврядування, які працюють в органах місцевого 
самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення 
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і 
отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Окрім 
спеціалістів, згідно штатного розпису Баранівської міської ради відділ 
фінансів може мати в структурі інші категорії  персоналу. 
          8.4. Начальник відділу має заступника. Заступник начальника відділу 
призначається і звільняється міським головою на основі конкурсного 
відбору.  
     Права, посадові обов’язки, кваліфікаційні обов’язки та відповідальність 
працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджує 
заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків. 
           
 
 
   Секретар ради                                                                       О.В.Самчук  
 
                                                                                                

 
 
 
 
 
                                                                              
 
 

 
 
 



 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесії 8 скликання 

 

від  12 березня 2019 року                                                                   № 1771 

Про затвердження програми  
стимулювання праці педагогічних 
працівників закладів дошкільної,  
позашкільної  та спеціалізованої  
спортивної освіти Баранівської ОТГ 
на період з 01.01.2019 до 31.12.2019 р. 
 
    Відповідно  до  пункту 22 статті 26 Закону України «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні»,  пункту  2 статті 61 Закону   України   «Про 
освіту», керуючись     підпунктом «а»  підпункту 2 пункту 3 та пунктом 4 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про   оплату  
праці  працівників на основі Єдиної тарифної  сітки   розрядів   і  коефіцієнтів 
з оплати праці працівників установ, закладів  та    організацій  окремих 
галузей бюджетної сфери» (зі змінами), з  метою    упровадження   
інноваційних  технологій  освіти, створення  сприятливих  умов  для  
розвитку творчого  потенціалу й зростання професійної майстерності, 
здійснення  морального та  матеріального  заохочення педагогічних 
працівників закладів дошкільної, позашкільної та спеціалізованої спортивної 
освіти Баранівська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
  
     1.  Затвердити  програму стимулювання праці педагогічних працівників 
закладів   дошкільної, позашкільної та спеціалізованої спортивної освіти  
Баранівської ОТГ  на   період   з  01.01.2019 до 31.12.2019 (додається). 
 
     2.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності   виконавчих органів ради Кокітко Н.В. 
та постійну комісію   з питань   освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
Міський голова                                                                              А.О. Душко 

 
    



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

  рішенням 29 сесії 8 скликання  
                                                                         Баранівської міської ради  
                                                                         від 12.03.2019 р. №1771 

 
Програма 

стимулювання праці педагогічних працівників закладів дошкільної, 
позашкільної та спеціалізованої спортивної освіти Баранівської ОТГ   

на період з 01.01.2019 до 31.12.2019 р. 
 

І. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма 

В  умовах  реформування  освіти в Україні одним із головних завдань, 
що стоять перед Баранівською міською радою, її виконавчим комітетом, 
відділом освіти і відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради є створення умов для забезпечення   якості освіти, у тому числі 
шляхом  залучення   до провадження освітньої діяльності 
висококваліфікованих педагогічних працівників, котрі орієнтовані на 
потреби дітей, спроможні реалізувати новий зміст освіти, працювати в 
інноваційних умовах, здатні створювати ефективний освітній простір, 
використовуючи можливості академічної свободи й децентралізації. 
    Проте існує явний дисбаланс між запитом суспільства на 
висококваліфікованих педагогічних працівників в галузі дошкільної, 
позашкільної й спеціалізованої спортивної  освіти та  рівнем оплати їх праці. 
Низький рівень оплати  праці   призводить   до зниження   соціального 
статусу педагогів  цих ланок освіти і суспільного престижу їх професії. 
Наслідком цього є внутрішня (в інші види професійної діяльності) та 
зовнішня (до інших країн) міграція частини перспективних педагогічних 
працівників. 
   Виходячи з вище викладеного, виникає  необхідність у проведенні роботи з 
підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників закладів 
дошкільної освіти громади, Баранівського міського Будинку дитячої 
творчості та Баранівської дитячо-юнацької спортивної школи  шляхом 
встановлення  їм  надбавок за складність, напруженість у роботі.  
 
   Посади Середній розмір 

заробітної плати з 
підвищенням 
після 
встановлення 
муніципальної 
надбавки , грн. 

Середній розмір 
заробітної плати з 
підвищенням  без 
встановлення 
муніципальної 
надбавки, грн. 

Збільшення 
середнього розміру 
заробітної плати з 
підвищенням після 
встановлення  
муніципальної  
надбавки  

 грн. грн. грн. % 
Завідувач закладу  5451,60 4956,00 495,60 10 
Директор закладу 4797,10 4361,00 436,10 10 
Заступник директора з 4317,50 3925,00 392,50 10 



 
навчально–тренувальної 
роботи 
Вихователь–методист 5113,90 4649,00   464,90 10 
Спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії 

5113,90 4649,00 464,90 
10 

Спеціаліст першої 
кваліфікаційної категорії 

4797,10 4361,00 436,10 
10 

Спеціаліст другої 
кваліфікаційної категорії  

4480,30 4073,00 407,30 
10 

Спеціаліст з повною вищою 
освітою 

4162,40 3784,00 378,40 
10 

Спеціаліст  з   базовою або 
неповною вищою освітою 

3845,60 3496,00 349,60 
10 

 
              II.  Мета Програми 

      Метою Програми є  створення  сприятливих  умов для  розвитку творчого  
потенціалу педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної  й 
спеціалізованої  спортивної освіти, підвищення   престижу  їх  професії, 
заохочення до самоосвіти та  саморозвитку, стабільного кадрового   
забезпечення, залучення  до  роботи  в   закладах   дошкільної, позашкільної  
й спеціалізованої спортивної  освіти молодих перспективних педагогічних 
працівників. 

III. Шляхи та способи розв’язання проблеми 
       Для досягнення поставленої мети необхідно: 

1. Підвищити статус педагогічних працівників закладів дошкільної,  
позашкільної  й спеціалізованої спортивної освіти громади . 
2. Створити  умови   для   підвищення     рівня   оплати  праці 
педагогічних працівників закладів дошкільної освіти громади, 
Баранівського міського Будинку дитячої творчості та Баранівської дитячо-
юнацької спортивної школи.  

 
IV.  Перелік  завдань та заходів на виконання Програми 

Основними завданнями  програми є:  
- зростання якості надання освітніх послуг у закладах  дошкільної освіти 
громади, Баранівському міському Будинкові дитячої творчості, Баранівській 
дитячо-юнацькій спортивні школі; 
- поліпшення  матеріального   становища   педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти, Баранівського МБДТ й Баранівської ДЮСШ; 
- моральне та матеріальне стимулювання праці педагогів; 
-    координація    діяльності засновника та закладів освіти з  підтримки  
педагогів закладів дошкільної, позашкільної  й спеціалізованої  спортивної  
освіти; 
-    залучення  до  педагогічної діяльності в закладах дошкільної, 
позашкільної  й спеціалізованої спортивної  освіти молодих перспективних 
педагогів. 

Для виконання завдань Програми необхідно здійснити наступні заходи: 



 
№ 
п/
п 

Заходи Відповідальні 
Термін 

виконання 
1 З метою стимулювання педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти,  
Баранівського МБДТ та Баранівської ДЮСШ, 
здійснювати виплату надбавок за складність, 
напруженість у роботі в розмірі 10% до 
посадових окладів (з урахуванням підвищень) 
щомісячно. Надбавка за складність, 
напруженість у роботі в розмірі 10% 
посадового окладу (ставки заробітної плати, 
тарифної ставки) встановлюється всім 
кваліфікаційним категоріям посад 
педагогічних працівників та працівників, за 
умовами оплати   праці    віднесених до 
педагогічних, які займають посади згідно з 
переліком, затвердженим постановою   
Кабінету      Міністрів   України  від  
14.06.2000 №963    «Про затвердження 
переліку посад педагогічних та науково-
педагогічних працівників» (зі змінами) і 
виплачується щомісячно з 01.01.2019 до 
31.12.2019  пропорційно навантаженню за 
фактично відпрацьований час 

Відділ освіти 
Баранівської 
міської ради. 
 
Відділ 
культури, 
сім’ї, молоді 
та спорту 
Баранівської 
міської ради 

Протягом  
терміну дії  
Програми 

2 Висвітлювати    інформацію про  досягнення   
працівників   закладів  дошкільної,  
позашкільної  й спеціалізованої  спортивної 
освіти громади у засобах масової інформації, 
розміщувати на сайті Баранівської міської 
ради, на офіційних інтернет-сторінках 
уповноважених органів і закладів освіти. 

Відділ освіти 
Баранівської
міської ради 
 
Відділ 
культури, 
сім’ї, молоді 
та спорту 
Баранівської 
міської ради 

Протягом 
терміну дії 
Програми 

 
V. Обсяги  і  джерела фінансування Програми 

    Заходи   Програми   реалізуються  за  рахунок коштів місцевого бюджету 
інших джерел, не заборонених законодавством. Головними розпорядниками 
коштів місцевого бюджету з видатків на реалізацію Програми є відділ освіти 
й відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. Обсяг 
фінансових ресурсів, що спрямовані на реалізацію Програми з місцевого 
бюджету, визначається  виходячи  із фінансових можливостей місцевого 
бюджету на відповідний рік, з урахуванням  пропозицій  відділу  освіти й 



 
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, які 
надають бюджетні  запити до проекту  бюджету громади. 

    Фінансування здійснюється за кодом програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів відповідно до рішення Баранівської 
міської ради про місцевий бюджет на відповідний період. 

Обсяги фінансування заходів Програми: 
№ 
п/п 

Напрямки використання коштів 2019 рік 

І. Відділ освіти Баранівської міської ради 
1 Обсяг коштів – усього, тис. грн. 481034 грн. 

1.1. заробітна плата 394290 грн. 
1.2. нарахування на оплату праці 86744 грн. 

 
ІІ. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 

 
2 Обсяг коштів – усього, тис. грн. 61796 грн. 
2.1. заробітна плата 50652 грн. 
2.2. нарахування на оплату праці 11144 грн. 

 
VI. Паспорт  Програми 

 
Паспорт   Програми визначає суму коштів, необхідних для виконання 

Програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрямки 
діяльності, а також результативні показники, на підставі яких здійснюється 
контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і 
аналіз бюджетної програми. 

Паспорт програми на відповідний бюджетний період підлягає 
затвердженню у встановленому законодавством порядку. 
 

VII. Контроль за виконанням Програми 
 

    Відповідальними виконавцями Програми є відділ освіти і відділ культури, 
сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради,  що забезпечують контроль  
за  виконанням Програми й складання звітів про  виконання її заходів. 
        Відповідальні   виконавці  у   процесі  виконання Програми  
забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів 
протягом усього строку реалізації відповідної Програми у межах визначених 
бюджетних призначень. 
       Оцінка  ефективності Програми  здійснюється   на   підставі  аналізу  
результативних показників, а також іншої інформації, що    міститься    у   
бюджетних запитах,  кошторисах,   паспортах   бюджетних програм, звітах 
про виконання кошторисів і звітах про виконання паспортів бюджетних 
програм. 



 
       Головний   розпорядник коштів надає результати моніторингу  
виконання Програми до управління фінансів за І та ІІ півріччя до 20 липня та 
20 січня відповідно. 
 

VIII. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу: 

- вмотивувати педагогічних працівників закладів дошкільної, 
позашкільної  й спеціалізованої спортивної освіти до підвищення 
ефективності та якості роботи; 
- підвищити престиж педагогічної професії працівника закладу 
дошкільної, позашкільної  й спеціалізованої спортивної освіти; 
- покращити  рівень матеріального забезпечення педагогічних 
працівників закладів  дошкільної освіти, Баранівського МБДТ та 
Баранівської ДЮСШ; 
- залучити до роботи в заклади дошкільної, позашкільної  й 
спеціалізованої  спортивної освіти молодих перспективних спеціалістів. 
ІХ. Результативні показники, що характеризують виконання Програми 
№ 
п/п 

Показники одиниці 
виміру 

2019 рік 
 

1. Відділ освіти Баранівської міської ради 

1.1 Затрати   
1.1.1 Обсяг фінансових затрат за програмою тис.грн 481,034  
1.2 Показники продукту   
1.2.1 Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти та 
Баранівського МБДТ 

 
од. 

      82,735 
1.2.2 Період виплати    міс. 12 
1.2.3 Місячний фонд заробітної плати педагогічних 

працівників  закладів   дошкільної освіти та 
Баранівського МБДТ у 2019 році з 
нарахуваннями 

 
тис.грн. 

584,7 
1.3 Показники ефективності:    
1.3.1 Розмір муніципальної  надбавки за складність, 

напруженість в роботі педагогічним   
працівникам  закладів дошкільної, позашкільної 
освіти  у відсотках посадового окладу з 
підвищеннями 

 
% 

          10 
1.3.2 Середній розмір муніципальної надбавки за 

складність, напруженість у роботі до 
посадового окладу з підвищенням педагогічним 
працівникам  закладів дошкільної, позашкільної 
освіти 

 
 
 

грн. 
436,10 

1.3.3 Середня зарплата однієї педагогічної ставки 
після встановлення надбавки за складність, 

 
грн. 4709,26 



 
напруженість у роботі 

1.4 Показники якості:   
1.4.1 - відсоток   педагогічних    працівників   

закладів дошкільної освіти та Баранівського 
МБДТ, які отримають муніципальні надбавки 

 
 

% 100 
1.4.2 Середній відсоток зростання заробітної плати 

педагогічних працівників закладів дошкільної 
освіти та Баранівського МБДТ які отримують 
муніципальні надбавки за складність, 
напруженість в роботі 

 
 
 

% 
10 

 
2. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради 
 

2.1 Затрати   
2.1.1 Обсяг фінансових затрат за програмою тис.грн 61,8 
2.2 Показники продукту   
2.2.1 Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних 

працівників (в т.ч. віднесені) Баранівської 
ДЮСШ 

 
од. 

10 
2.2.2 Період виплати       міс. 12 
2.2.3 Місячний фонд заробітної плати педагогічних 

працівників (в т.ч. віднесені)  Баранівської 
ДЮСШ у 2019 році  з нарахуваннями 
 

 
тис.грн. 

69,2 
2.3 Показники ефективності:    
2.3.1 Розмір муніципальної  надбавки за складність, 

напруженість в роботі педагогічним   
працівникам  (в т.ч. віднесені) Баранівської 
ДЮСШ у відсотках посадового окладу з 
підвищеннями 

 
 
 

% 
10 

2.3.2 Середній розмір муніципальної надбавки за 
складність, напруженість у роботі до 
посадового окладу з підвищенням педагогічним 
працівникам (в т.ч. віднесені) Баранівської 
ДЮСШ 

 
 
 

грн. 
422,10 

2.3.3 Середня зарплата однієї педагогічної ставки 
після встановлення надбавки за складність, 
напруженість у роботі 

 
грн. 

4346,65 
2.4 Показники якості:   
2.4.1 - відсоток   педагогічних    працівників (в т.ч. 

віднесені)  Баранівської ДЮСШ, які отримають 
муніципальні надбавки 

 
 

% 100 
2.4.2 Середній відсоток зростання заробітної плати 

педагогічних працівників (в т.ч. віднесених) 
 
 10 



 
Баранівської ДЮСШ, які отримують 
муніципальні надбавки за складність, 
напруженість в роботі 

 
% 

 
 
Секретар ради              О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29  сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                     № 1772 
 
 
Про припинення  Баранівської 
комунальної центральної районної 
лікарні   шляхом  перетворення  у 
комунальне некомерційне 
підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради 
 
 

  Керуючись статтею 25, пунктом 30 частини першої статті 26, 
статтею 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», 
«Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у 
сільській місцевості», ст.78 Господарського кодексу України, ст. 104-108 
Цивільного кодексу України, враховуючи Методичні рекомендації 
Міністерства охорони здоров’я з питань перетворення закладів охорони 
здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, 
міська  рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Припинити юридичну особу - Баранівську комунальну центральну 

районну лікарню шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської 
ради.  

 
2. Встановити, що   комунальне некомерційне підприємство 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради є 
правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні.  

 
             3.Утворити комісію з припинення Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні шляхом перетворення у  комунальне 



 
некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради,  згідно з додатком 1. 
             4. Передати правонаступнику – комунальному некомерційному 
підприємству «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської 
ради, згідно з передавальним актом, майно, закріпивши його на праві 
оперативного управління, права та обов’язки  Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні.  
 
            5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні 2 місяці з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення  щодо припинення Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні   шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради. 
 
             6. Встановити порядок та строки припинення Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні   шляхом  перетворення  у 
комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради, згідно з додатком 2. 
 

7. Голові комісії з припинення Шатровському І.В. здійснити всі 
необхідні заходи, пов’язані з припиненням Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні   шляхом  перетворення  у комунальне 
некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради, згідно чинного законодавства. 

 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

  
 
 

Міський голова                                                                           А.О.Душко 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              Додаток 1 
до рішення 29 сесії 8 
скликання  міської ради  
від 12.03.2019  № 1772  
 
 

Склад комісії 
з  припинення Баранівської комунальної центральної районної лікарні шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна 
районна лікарня» Баранівської міської ради  

 
Шатровський Ігор 
Володимирович 

головний лікар Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні (реєстраційний номер облікової картки платника податків  
2384611616 , місце проживання: 12701, Україна, Житомирська 
обл., м. Баранівка, провулок Пилипа Орлика, будинок 5/1), голова 
комісії 

Кокітко Наталія 
Володимирівна 

перший заступник Баранівського міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків  2668209325), член комісії  

Ніколайчук Олена 
Олексіївна 
 

заступник  головного лікаря з медичної частини Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків  2560612484), член комісії 

Козир Віра 
Богданівна  

заступник головного лікаря з експертизи тимчасової 
непрацездатності Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні (реєстраційний номер облікової картки платника податків  
2345413907), член комісії 

Кравченко Наталія 
Сергіївна 

головний бухгалтер Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків  2522312380), член комісії 

Нікітчина Тетяна 
Костянтинівна 

заступник головного бухгалтера Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2391910567), член комісії_ 

Курбатов Віктор 
Аліджанович 

голова комісії з питань житлово – комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
3156722751), член комісії 

 
 
 
 
Секретар ради                                 О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Додаток 2 
до рішення 29 сесії 8 
скликання   міської ради  
від 12.03.2019  № 1772  
 

 
 
Порядок та строки проведення припинення Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради  
 

№ 
з/п 

Заходи з припинення Термін 
виконання 

1 2 3 

1 

Подання необхідних документів  органу реєстрації для внесення 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань відповідного запису про 
прийняте рішення щодо припинення Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради.  
Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах 
масової інформації повідомлення про  припинення Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні шляхом перетворення 
у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради  

Протягом 3-х 
робочих днів з 
дати прийняття 

рішення 

2 

Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо 
виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про 
припинення Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні  

До 01.04.2019 

3 
Проведення повної інвентаризації майна та коштів Баранівської 
комунальної центральної районної лікарні  

До 01.06.2019 

4 

Складення передавального акта, який повинен містити 
положення про правонаступництво комунального 
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради щодо майна, прав та 
обов’язків Баранівської комунальної центральної районної 
лікарні стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи 
зобов’язання, які оскаржуються сторонами 

До 01.06.2019 

5 
Подання на затвердження Баранівською міською  радою 
передавального акта  

До 01.06.2019 

6 

Подання документів для державної реєстрації припинення 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні (разом з 
пакетом документів на створення комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради  

Червень 2019р. 

 
 
 
Секретар ради                                 О.В.Самчук 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                             № 1773 
 
Про    Програму  боротьби з борщівником   
Сосновського на території Баранівської  
міської об’єднаної територіальної громади 
на 2019 – 2023 роки 
 
 Розглянувши лист Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області від 21.02.2019 №03-04/991, керуючись Законом 
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 
Бюджетного кодексу України, Закону, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

 
      1. Затвердити  Програму боротьби з борщівником Сосновського  на 
території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2019 – 
2023 роки (додається). 
 
      2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити кошти 
з місцевого бюджету для фінансування даної Програми. 
  
      3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського 
голови з питань виконавчих органів ради  (Савчука В.А.), на постійну 
комісію з питань  земельних відносин, містобудування, будівництва та 
охорони навколишнього природного середовища (Остудімов А.О.) та на  
постійну комісію з питань планування  фінансів,  бюджету  та  соціально - 
економічного  розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                             А.О.Душко 
 

 
 
 
 



 
                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                рішення 29 сесії 8 скликання   
                міської ради 
                                                                                від12.03.2019 № 1773 

 
ПРОГРАМА 

боротьби з борщівником Сосновського 
на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

 на 2019-2023 роки  
 

І. Обгрунтування  програми 

           Останніми роками  все більшого  поширення і розповсюдження  на 
території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади і  набуває  
небезпечна і небажана  рослина , бур’ян – борщівник Сосновського. 

Особливістю є те, що зелена маса  борщівника Сосновського містить 
фурокумарин, що спричиняє опіки, викликає  дерматити , особливо  при 
попаданні  на місце  опіку  сонячних променів. Тому, навіть  одноразове  
торкання  до борщівника  призводить до опіків. Через 1-2 дні  пошкоджена 
поверхня  тіла  досягає кількох  сантиметрів, важко гоїться , загострює  
появу  шкірних  захворювань. 

         Борщівник Сосновського – це багаторічна  рослина, досягає  висоти  
понад 3 метри, на одному місці  може рости 7-8 років. 

         Метою програми є знищення  вогнищ  борщівника Сосновського , 
недопущення  утворення дозрівання та висипання насіння, поліпшення  
фітосанітарного стану  сільськогосподарських угідь. Зволікання у цьому 
напрямі призведе до значних збитків і ускладнення екологічної ситуації на 
території Баранівської міської ОТГ, погіршення інвестиційного клімату та 
туристичного приваблення. 

1.1. Нормативно-правове забезпечення програми  

           Нормативно-правовою основою для розробки даної програми є Закони 
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», «Про захист рослин»,  «Про державний контроль за 
використанням та охороною земель», «Про охорону земель», які визначають 
правові, економічні  та соціальні основи організації  здійснення  державного 
контролю  за використанням та охороною земель і спрямовані на їх 
раціональне  використання і відтворення  природних ресурсів та охорону 
довкілля.  

1.2. Стан засміченості сільськогосподарських угідь  



 
            За результатами обстежень стану сільськогосподарських земель 
відмічено, що на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади  борщівник Сосновського набуває поширення і розповсюдження.  На 
території ОТГ найбільші площі буряну зосереджені у м.Баранівка(0,20га), 
с.Острожок(1,00га). 

            Основними  місцями  його зростання є береги річок, потічків, узбіччя 
доріг, каналів, пасовища, необроблювані сільськогосподарські землі, парки, а 
також поширюється ця рослина і на прилеглих територіях житлових масивів 

ІІ. Фінансове забезпечення програми 

         На підставі  обстеження стану території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади  та розрахункового прогнозу потреби  в коштах на 
проведення заходів по боротьбі з борщівником Сосновського,   підлягають 
знищенню  1,20 га. Взяти до уваги, що площу, уражену борщівником 
Сосновського, вказано станом на 15.02.2019 року. 

        На засмічених ділянках  борщівником Сосновського необхідно весною  
після відростання  розетки  до10 см  провести обприскування сумішшю 
гербіцидів: на основі солей гліфосату та на основі діючої речовини 
клопіраліду. Після часткового його відростання повторно провести хімічну 
обробку.   Навесні на початку відростання рослин треба зрізати основні 
корені на глибині 8-12 см та багаторазово скошувати підростаючі листя до 
початку цвітіння. Квітку-шапку (борщівник цвіте з червня і майже до вересня 
) обов’язково треба спалити, бо насіння дозріває навіть тоді, коли рослина 
скошена. Найефективніший засіб боротьби - хімічний , але його слід 
застосовувати навесні при появі першої розетки гербіцидами суцільної дії, а 
саме препаратами гліфосатної групи: раундап  суміші з дикамбою та його 
аналогами. Боротьба у вегетаційний період полягає у скошені рослин, після 
чого слід обробити гербіцидом листя, що лишилось, додатково залити 
рослини розчином препарату (в порожнину трубки стебла)- норма витрати 
препарату 120 мл. на 10 літрів води. Зважаючи на те, що борщівник 
Сосновського викликає опіки, всі роботи з його знищення потрібно 
проводити в захисному одязі, при цьому, суворо дотримуватись техніки 
безпеки та охорони праці. До роботи допускати лише тих осіб, які пройшли 
медичний огляд, спеціальну підготовку та мають на те відповідні допуски 
(посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами.         
Орієнтовна   потреба в коштах для виконання заходів програми  на 2019-
2023 роки складає  - 55033,60 грн.,  в  тому числі на 2019 рік –19633,60 грн., 
на 2020 рік – 8500 грн., на 2021 рік –8800грн., 2022 рік – 9000 грн., 2023 рік 
– 9100 грн. 

         Фінансувати заходи Програми необхідно, виходячи з фактичного 
обстеження території, ураженої борщівником, та з проведення всіх 
розрахунків для знищення борщівника Сосновського. 



 
ІІІ. Порядок використання коштів міського бюджету на поліпшення 

родючості сільськогосподарських угідь 

3.1. Загальні положення 

        3.1.1.Цей порядок визначає механізм використання коштів, 
передбачених в міському бюджеті  на відповідний рік на придбання  
гербіциду, ранцевих оприскувачів  для  знищення борщівника Сосновського  
хімічним методом, ручного та моторизованого інструменту,індивідуальних 
засобів захисту. 

3.2.    Умови надання коштів 

            3.2.1. Виділені з міського бюджету кошти  спрямовуються на 
здійснення   заходів  боротьби з борщівником Сосновського.           

3.3. Використання коштів 

        3.3.1. Підставою для здійснення платежів з розрахунків розпорядника 
коштів та одержувачів коштів є платіжні доручення та інші підтверджуючі 
документи, зокрема акти приймання-здавання виконаних робіт .  

       3.3.2. Бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському обліку 
відповідно до чинного законодавства.                             

       3.3.3.Складання та подання фінансової звітності про використання 
бюджетних коштів здійснюється за формою та у порядку, встановлені 
Державним казначейством України.  

ІV. Очікувані результати виконання програми  

          В результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати: 

- недопущення засміченості борщівником Сосновського додаткових площ, 
зменшення джерел  розповсюдження його насіння на прилеглі території. 

V. Інформативна робота на території громади 

        Проводити інформативну роботу через засоби масової інформації з 
установами, організаціями, підприємствами усіх форм власності та з 
приватними особами про необхідність боротьби з борщівником 
Сосновського. 

        Повідомляти вказаних учасників про початок реалізації Програми, про 
необхідність виконання заходів Програми та дотримання термінів виконання. 

 



 
Паспорт 

 програми  боротьби з борщівником Сосновського на території   
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  

на 2019-2023 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми – Управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській 
області 

2. Розробник програми – відділ містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради , 
відділ благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 
міської ради 

3.Співрозробник програми: –Управління фітосанітарної безпеки 
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 
4. Термін реалізації програми – 2019 – 2023 роки. 

5. Етапи фінансування програми – щорічно при наявності фінансових 
ресурсів в міському бюджеті. 

6. Очікувані результати виконання програми – недопущення 
засміченості борщівником Сосновського додаткових площ, зменшення  
джерел розповсюдження  його насіння на прилеглих територіях. 

7. Термін проведення звітності – щорічно.  

8. Контроль за виконанням Програми – виконавчий комітет 
Баранівської міської ради, Комісія з питань земельних відносин, 
містобудування, будівництва та охорони навколишнього природного 
середовища. 

Секретар ради        О.В.Самчук 



 
                  Додаток  № 1 

до Програми боротьби з борщівником 
Сосновського на території Баранівської 
міської об’єднаної територіальної 
громади  на 2019-2023 роки 
 

Перелік 
заходів, напрями діяльності, обсяги та джерела фінансування  

Програми боротьби з борщівником Сосновського 
на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади   

на 2019-2023 роки  
 

Назва замовника: Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства  Баранівської міської ради. 
 

Назва програми: «Програма боротьби з борщівником Сосновського на території 
Баранівської  міської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки» 

 
№ 
з/п 

Перелік 
заходів 

програми 

Стро
к 

вико
нанн

я 
заход

у 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. 
у тому числі: 

Очікуваний 

результат 
2019 
рік 

2020 
рік 

2021 
рік 

2022 
рік 

2023 
рік 

Разом 

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

постійного 
моніторингу 

щодо 
поширення 

самосіву 
борщівника 

Сосновського 

2019-
2023
роки 

Відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства 

Баранівської міської  ради, Головне 
управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області, підприємства 

агропромислового комплексу,  
комунальне  підприємство,  філія 

Баранівськийрайавтодор  ДП 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - - Створення карти 
поширення 

самосіву 
борщівника 

Сосновського на 
території 

Баранівської 
міської об’єднаної 



 
Житомирського облавтодору. територіальної 

громади 

2. Проведення 
агітаційно-

роз’яснювальн
ої роботи щодо 

небезпеки 
борщівника 

Сосновського 
для організму 

людини 

2019-
2023
роки 

Засоби масової інформації, Головне 
управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області, Молодіжний 

кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ 

Не потребує 
фінансування 

- - - - - - Зниження ризику 
травмування 
населення в 

наслідок 

негативної дії 
борщівника 

Сосновського на 
організм людини 

3. Виконання 
заходів, 

спрямованих 
на знищення 

самосіву 
борщівника 

Сосновського 
та його 

поширення: 

2019-
2023
роки 

 місцевий 
бюджет 

       

кошти інших 
джерел 

      

3.1 Регулярна 
оранка ґрунту 

2019-
2023
роки 

Підприємства агропромислового 
розвитку 

місцевий 
бюджет 

- - - - - - 

кошти інших 
джерел 

- - - - - - 

3.2 Скошування 2019-
2023
роки 

Відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства  
Баранівської міської ради , 

підприємства агропромислового 
комплексу, комунальне  підприємство, 

філія Баранівськийрайавтодор ДП 
Житомирський облавтодор 

місцевий 
бюджет 

2000 2200 2400 2500 2500 11600 

кошти інших 
джерел 

      

3.3 Ліквідація 
парасольки з 
насінням в 
період їх 

дозрівання 

2019-
2023
роки 

Відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства 
Баранівської міської ради , 

підприємства агропромислового 
комплексу, комунальне  підприємство, 

місцевий 
бюджет 

1000 1000 1000 1000 1000 5000 

кошти інших 
джерел 

      



 
4. Забезпечення 

ручним та 
моторизованим 
інструментом, 
індивідуальних 
засобів захисту 

(захисним 
одягом та 

матеріалами) 
для виконання 

заходів 
спрямованих 
на знищення 

самосіву 
борщівника 

Сосновського 
та його 

поширення 

2019-
2023
роки 

Відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства 
Баранівської міської ради 

місцевий 
бюджет 

12400 1000 1000 1000 1000 16400 Підвищення рівня 
готовності Відділу 

благоустрою та 
житлово-

комунального 
господарства 
Баранівської 

міської ради ,  до 
виконання заходів 

із знищення 
самосіву 

борщівника 
Сосновського та 
його поширення 

кошти інших 
джерел 

      

5. Придбання 
гербіцидів для 

знищення 
самосіву 

борщівника 
Сосновського 

2019
2023
роки 

Відділ благоустрою та  житлово-
комунального господарства 
Баранівської міської ради 

місцевий 
бюджет 

4233,60 4300 4400 4500 4600 22033,60 Знищення 
самосіву 

борщівника 
Сосновського та 
його поширення кошти інших 

джерел 
      

 
Всього по програмі : 19633,60 7500 7800 8000 8100 55033,60 

 

 
 
Секретар ради            О.В.Самчук 

 
 
 
 



 
                   Додаток  № 2 
до Програми боротьби з борщівником 
Сосновського на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2023 роки 
 

Огляд розповсюдження борщівника Сосновського 
на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 
з/п 

Назва населеного 
пункту Баранівської 

міської ради 

Заселеність Площа заселення, га 

міст і насе-
лених пунктів 

приса-
дибних 
ділянок 

Інші землі 
міст і насе-

лених 
пунктів 

приса-
дибних 
ділянок 

Інші землі Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. м. Баранівка 1   0,20   0,20 
2. с.Острожок   1   1,00 1,00 

 Разом : 1  1 0,20  1,00 1,20 

 
        
       Секретар ради   О.В.Самчук 
 
 
 

 



 
                  Додаток  № 3 

до Програми боротьби з борщівником 
Сосновського на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2023 роки 
 

Щорічний розрахунковий прогнозпотреби в коштах на придбання гербіцидів для проведення боротьби з 
борщівником Сосновського  на  території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  

 на 2019 - 2023 роки  
№ 
з/п 

Назва 
населеного 

пункту 
Баранівської 
міської ради 

Площа 
поширення 

бор-щівника 
Сосновського, 

га 

Потреба гербіцидів, л 
 

Потреба коштів на придбання гербіцидів 
для внесення,  грн. 

на основі 
солей 

гліфосату, л 

на основі 
діючої 

речовини 
клопіра 
ліду, л 

 

на основі 
солей 

гліфосату 
 

на основі 
діючої 

речовини 
клопіраліду 

 

всього 

1.  м.Баранівка 0,20 1,28 0,04 473,60 232,00 705,60 

2.  с.Острожок 1,0 6,4 0,2 2368,00 1160,00 3528,00 

 Всього 1,20 7,68 0,24 2841,60 1392,00 4233,60 

     -норма витрати  гербіциду на основі солей гліфосату (Раундап Макс)  6,4 л/га, при вартості однієї  літри –           370грн.  з ПДВ 
      - норма витрати гербіциду на основі діючої речовини клопіраліду (Лонтрел Гранд) 0,2 л/га, при вартості   однієї літри – 5800 грн. з ПДВ 
 
    Секретар ради         О.В.Самчук



 
                         Додаток  № 4 

до Програми боротьби з борщівником Сосновського 
на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади 
на 2019-2023 роки 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 Розрахунковий прогноз 
потреби в коштах на придбання інструменту  

для проведення боротьби з борщівником Сосновського  на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади  

на2019 - 2023 роки  
 

Назва матеріалів, інструменту Потреба, шт.,екз. Орієнтована ціна, 
грн 

Орієнтована 
вартість,грн 

Ранцевий оприскувач 4 700 2800,00 
Ручний інструмент( коса ручна) 4 400 1600,00 
Моторизований інструмент (мотокоса) 2 3000 6000,00 
Індивідуальні засоби захисту 
працівників(спецодяг, гумові рукавички та 
чобітки, головний убор, захисні окуляри, 
респіратор) 

4 500 2000,00 

Всього:   12400,00 

 

            Секретар ради        О.В.Самчук 

 



 

копія 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019 року                                                                                                  № 1774 
 
Про включення  до переліку об’єктів 
комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2019 році  
(регуляторний  акт) 

З метою забезпечення прозорого процесу при вирішенні питань, пов’язаних з 
відчуженням об’єктів комунальної власності, заслухавши інформацію начальника відділу 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради Шевчук О.Г. про необхідність затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності, що підлягають приватизації в 2019 році, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
відповідно до п.7 ст.11 Закону України «Про приватизацію державного та комунального 
майна», ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада   
ВИРІШИЛА: 
          1. Включити до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 
2019 році, наступний об’єкт: 
№ 
з\п 

Назва об’єкта 
приватизації 

Юридична адреса Площа,м.кв. Вартість 
продажу, 
тис.грн. 

Спосіб 
приватизації 

1. Нежитлова 
будівля 

поліклініки 

м.Баранівка, 
вул.Соборна,55 

595,4 Згідно з 
незалежною 
експертною 

оцінкою 

Аукціон 

2. Нежитлова 
будівля  

м.Баранівка, 
вул.Соборна,50Б 

27,2 Згідно з 
незалежною 
експертною 

оцінкою 

Аукціон 

3. Будівля 
Суємецької 

АЗПСМ 

с.Суємці 
вул.Молодіжна,7 

1404,8 Згідно з 
незалежною 
експертною 

оцінкою 

Аукціон 

           2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчук В.А. та на постійну комісію з питань 
планування фінансів та бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.)  
 
Міський голова                                                                                            А.О.Душко 
 
Згідно з оригіналом 
Секретар ради       О.В.Самчук 

 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019  року                                                                                                 № 1775 
 
Про затвердження Порядку виявлення,  
взяття на облік, збереження та використання  
безхазяйного майна, визнання спадщини  
відумерлою та прийняття такого майна у  
комунальну власність Баранівської  міської  
об’єднаної територіальної громади ( регуляторний  акт) 
 
              З метою правового врегулювання  відносин щодо виявлення, взяття на облік, 
збереження, використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини, впорядкування 
механізму його виявлення, відповідно до ст.ст. 335, 1277 Цивільного Кодексу України, Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.26, 
ст.59, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання 
безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну 
власність Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (додаток №1). 
 
             2. Виконавчому комітету міської ради вживати заходів щодо виявлення безхазяйного 
майна. 
 
             3. Секретарю Баранівської міської ради Самчуку О.В. забезпечити оприлюднення цього 
рішення згідно з чинним законодавством. 
 
       4. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
 
             5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на комісію з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного  розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 



 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішенням  29 сесії 8 скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 

                                                                                      від 12.03.2019 року № 1775 
 
 

ПОРЯДОК 
виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання 
спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Баранівської 

міської об’єднаної територіальної громади 
 

1. Загальні положення 
1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного 

майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (далі за текстом – Порядок) розроблено 
відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».  

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, 
збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на 
підставі рішення суду відумерлою спадщиною. 

1.3. у цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення: 
безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий; 
відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом 
відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її 
прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не 
оформлене, відумерлою спадщиною не визнається; 
уповноважений орган – Баранівська міська рада, якій надаються повноваження визначені цим 
Порядком; 
нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим 
без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки; 
рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. 
До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні 
малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо); 
мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для 
передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари; 
мережа газопостачання – окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов’язані з 
ним єдиним технологічним процесом об’єкти, за допомогою яких здійснюється постачання 
природного газу споживачам; 
газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який 
складається з організаційно і технічно пов’язаних об’єктів, призначених для транспортування 
газу від газорозподільних станцій до споживачів;  
водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для 
розподілу і подачі питної води споживачам; 
каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних 
вод; 
об’єкт теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, 
теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для 
виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і 
допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної 
експлуатації теплових мереж; 
об’єкт енергетики – електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, 
підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до 
магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної 
енергетики; 
об’єкт передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, 
трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої; 



 

трансформаторна підстанція – електрична установка відкритого або закритого типу, 
призначена для розподілу або перетворення електричної енергії. 
 
2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини 

2.1. Підприємства, установи, організації, громадяни та посадові особи місцевого 
самоврядування, яким стало відомо про нерухоме майно, що не має власника або власник якого 
невідомий чи яке ніким не успадковане повідомляють про таке майно уповноважений орган та 
направляють дані про такі об’єкти із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, 
по-батькові власника, його дати народження та смерті  (якщо такі відомості відомі), інших 
суттєвих обставин. 

2.2. Після надходження повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої 
спадщини уповноважений орган направляє запити щодо наявності реєстрації права власності 
(оренди) на об’єкт  та технічної документації в бюро технічної інвентаризації, реєстраційної 
служби та інших установ, організацій за необхідністю. 

2.3. При підготовці заходів щодо взяття  на облік безхазяйного нерухомого майна або 
відумерлої спадщини розпорядженням міського голови створюється комісія щодо встановлення 
факту визнання нерухомого майна безхазяйним або відумерлою спадщиною на території 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 

2.4. До складу комісії входять:  
- заступник міського голови;  
- представники структурних підрозділів Баранівської міської ради; 
- голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг; 
- в.о. старост старостинських округів по місцю знаходження безхазяйного майна та відумерлої  
спадщини; 
- представники від депутатського корпусу Баранівської міської ради; 
- жителі старостинських округів по місцю знаходження безхазяйного майна та відумерлої  
спадщинию. 
 Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх 
згодою.  

2.5. Комісія проводить обстеження виявленого майна розглядає та вивчає документи.  
В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається : 
 адреса та технічний стан об’єкта; 
 можливість використання об’єкта згідно з його функціональним призначенням, для 

об’єктів житлового фонду – придатність для проживання; 
 пропозиції щодо подальшого використання об’єкта. 
2.6. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта буде виявлено його руйнацію (знищення), 

комісія надає пропозиції щодо припинення права власності на такий об’єкт з метою 
використання земельної ділянки, на якій він був розташований. 

2.7. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його 
непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку 
(приміщення) як нежитлового. 

2.8. З метою встановлення додаткових фактів відносно обстежуваного нерухомого майна 
або його власника чи ймовірних правонаступників, уповноважений орган направляє запити у 
відповідні служби. 
 

3. Порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
3.1. Після ознайомлення з актом обстеження об’єкту, уповноважений орган звертається 

до органів державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 
3.2. Безхазяйному об’єкту, при необхідності, залежно від поданої інформації, 

присвоюється поштова адреса та здійснюється технічна інвентаризація. 
3.3. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав 
власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне». 



 

3.4. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Баранівська міська рада 
отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме 
майно на бланку встановлено зразка. 

3.4. Баранівська міська рада після отримання інформаційної довідки протягом 10 
(десяти) робочих днів  розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна у друкованих засобах масової інформації та вебсайті Баранівської міської ради, де 
оприлюднюються відомі дані про об’єкт. 

3.5. Зняття з обліку безхазяйного майна можливе за зверненням його власника 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.6. По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна 
уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 

 
4. Порядок взяття на облік відумерлої спадщини 

4.1. Взяття на облік об’єктів відумерлої спадщини проводиться уповноваженим органом 
після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. 
Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів, акта опитування мешканців сусідніх 
домоволодінь та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном  особами 
без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно 
надається виконавчому комітету міської ради. 

4.2. У випадку безгосподарного утримання житлових будинків або їх частки, іншого 
майна, власники якого відсутні більше ніж три роки за місцем постійного проживання та 
відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважений орган може ініціювати 
визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими. 

4.3. Уповноваженим органом при наявності інформації про відумерлу спадщину 
направляються запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи 
правонаступників або їх відсутності: 
 до відділу реєстрації актів цивільного стану – щодо підтвердження факту смерті 

власника майна; 
 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – щодо наявності державної 

реєстрації права власності на нерухомий об’єкт; 
 в органи нотаріату – щодо отримання інформації щодо відсутності спадкоємців за 

заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними 
спадщини, або про відмови від її прийняття; 

 у разі потреби до інших органів. 
4.4. Якщо після проходження одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не 

будуть виявлені, уповноважений орган повинен здійснити правовий аналіз зібраних документів 
та подати заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну 
власність Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
 

5. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини 
під час їх перебування на обліку 

 
5.1.  Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна та 

відумерлої спадщини покладається на уповноважений структурний підрозділ міської ради. 
5.2. Міська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати 

комунальні підприємства, установи та організації. 
    5.3.Обов'язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна та 
відумерлої спадщини покладається на Баранівську міську раду, а також суб'єктів 
господарювання незалежно від форми власності. 
 5.4. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно або відумерлу 
спадщину, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-
передачі. Баранівська міська рада має право проводити перевірку умов зберігання та 



 

використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) 
безпосередньо такого майна. 
 5.5. Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач. 
 5.6. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня 
постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові після 
відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна.  
 5.7. Повернення майна власникові провадиться після проведення Баранівською міською 
радою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно. 
 5.8. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо-, електро-
, теплопостачання, водовідведення та інше), вони можуть бути передані на зберігання 
експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Баранівська 
міська рада може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею. 
Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при 
використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з 
технічного обслуговування за рахунок власних коштів. 
 5.9.  Між Баранівською міською радою та зберігачем укладається договір зберігання у 
письмовій формі. 
 5.10. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного 
майна або відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення 
його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з 
договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку 
виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом 3-х діб. 
 5.10.Передача нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий 
фонд) у тимчасове користування фізичним особам здійснюється за рішенням сесії міської ради. 
 5.12. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, 
яким це майно передається у тимчасове користування. 
 5.13. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час 
знаходження його на обліку, Баранівською міською радою не відшкодовуються. 
 

6. Прийняття безхазяйного нерухомого майна та відумерлоїспадщини до комунальної 
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  

 6.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
Баранівська міська рада звертається до Баранівського районного суду з заявою про передачу 
безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 
 6.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна та 
відумерлої спадщини  у комунальну власність Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади   Баранівська  міська рада готує на чергову сесію відповідний проект рішення. 
 6.3. Після прийняття нерухомого майна та відумерлої спадщини до комунальної власності 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади здійснює реєстрацію права власності на 
це майно за міською об’єднаною територіальною громадою в особі Баранівської міської ради. 
 6.4. Прийняті до комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади як безхазяйне майно інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, 
водовідведення  та інше), у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств, які 
можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у 
відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, 
можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим 
організаціям за їх згодою. 
 6.5. Всі майнові спори щодо взятого на облік в Органі реєстрації та прийнятого до 
комунальної власності  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади безхазяйного 
нерухомого майна вирішуються у судовому порядку. 
 6.6. Витрати на державну реєстрацію права комунальної власності, оплату послуг 
стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного 
паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів міського бюджету. 
 



 

7. Використання  нерухомого майна переданого у комунальну власність Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 

 
7.1. Володіння, користування і розпорядження майном Баранівська міська рада здійснює 

відповідно до ст.60 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»  з моменту 
державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та 
відумерлого нерухомого майна або з моменту набуття чинності рішення суду про прийняття до 
комунальної власності об’єктів нерухомого майна. 

7.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або 
відумерлого майна Баранівська міська рада повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою 
укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як 
безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору. 

7.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що 
перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це 
майно до Баранівської міської об’єднаної територіальної громади не набуває переваг при його 
приватизації (наймі чи оренді). 

7.4  Питання подальшого використання об’єктів безхазяйного та відумерлого 
нерухомого майна вирішується Баранівською міською радою на підставі відповідного рішення. 

7.5. Після державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти житлового 
фонду Баранівська міська рада за необхідності вчиняє заходи щодо подальшого розподілу 
житла. 

7.6. Об’єкти житлового фонду відповідно до ст.5 Закону України «Про житловий фонд 
соціального призначення», передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть бути 
використані для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися 
громадянам, що перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов. 

7.7. Якщо згідно рішення суду, відповідно до ст.362 Цивільного Кодексу України, в 
комунальну власність територіальної громади передано частину житлового будинку, 
виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних 
частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В 
окремих випадках виконавчий комітет, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, 
розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.  

7.8. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну 
власність Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та подальшого відчуження 
цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому 
порядку. 
 

8. Процедура прийняття внесення змін та доповнень. 
7.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна та відумерлої 

спадщини, прийняття цього майна до комунальної власності Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади затверджується рішенням Баранівської міської ради. 

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих 
актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з 
діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.  
 
 
Секретар ради                                                                                                           О.В.Самчук 

 
 

 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019  року                                                                                               № 1776 
 
Про надання дозволу на продовження терміну  дії  
договорів оренди нежитлових приміщень  
 

              Розглянувши клопотання військового комісара Баранівського РВК О.Л. 
Безродного, завідувача Архівного сектора Баранівської державної адміністрації Житомирської 
області О.В. Вельчинської, начальника Баранівського районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану О.В. Сус, голови районної організації "Союз інвалідів" Л.Г. Орностай, 
начальника Управління праці та соціального захисту населення Баранівської РДА М.О.Ковбана 
щодо продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись Положенням про оренду 
комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №8 від 20.03.2018 року 
нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, вул..Звягельська,42, 
загальною площею 423,50 м.кв., із Баранівським районним військовим комісаріатом, терміном з 
01.01.2019 по 31.12.2019 року та встановити орендну плату в розмірі 1 гривня 00 копійок в 
місяць (без врахування ПДВ), для розміщення Баранівського районного війського комісаріату, 
шляхом укладення додаткової угоди. 
 
             2. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №6 від 20.03.2018 року 
нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,16, загальною 
площею 67,50 м.кв., із Архівним сектором Баранівської  районної державної адміністрації 
Житомирської області, терміном з 01.01.2019 по 31.12.2019 року та встановити орендну плату в 
розмірі 1 гривня 00 копійок в місяць (без врахування ПДВ), для розміщення Архівного сектору 
Баранівської районної державної адміністрації, шляхом укладення додаткової угоди. 
 
             3. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №7 від 11.06.2018 року 
нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,16, загальною 
площею 235,7 м.кв., із  Головним територіальним управлінням юстиції у Житомирській області, 
терміном з 01.01.2019 по 31.12.2019 року та встановити орендну плату в розмірі 235 гривень 70 
копійок в місяць (без врахування ПДВ), для розміщення Баранівського районного відділу 
ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, шляхом 
укладення додаткової угоди. 
 
            4. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №10 від 03.04.2018 року 
нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,16, загальною 
площею 62,3 м.кв., із  Баранівською районною організацією «Союз інвалідів, терміном з 
01.01.2019 по 31.12.2019 року та встановити орендну плату в розмірі 1 гривня 00 копійок в 
місяць (без врахування ПДВ), для розміщення Баранівської районної організації , «Союз 
інвалідів», шляхом укладення додаткової угоди. 



 

 
            5. Надати дозвіл на продовження дії договору оренди №5 від 20.03.2018 року 
нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,20, загальною 
площею 219,90 м.кв., із  Управлінням праці та соціального захисту населення Баранівської 
РДА, терміном з 01.01.2019 по 31.12.2019 року та встановити орендну плату в розмірі 1 гривня 
00 копійок в місяць (без врахування ПДВ), для розміщення Управління праці та соціального 
захисту населення Баранівської РДА, шляхом укладення додаткової угоди. 
 
           6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.) 
 
 
 
Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019  року                                                                                                 № 1777 
 
Про надання згоди на прийняття у комунальну  
власність Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади житлового будинку 
з господарськими будівлями та спорудами 
за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,65 
 

              Розглянувши звернення №2408 вих-19-67 від 29.01.2019 року філії «Управління 
магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» Бердичівського лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів про надання згоди на прийняття у 
комунальну власність Баранівської міської об’єднаної територіальної громади житлового 
будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,65 
для подальшої приватизації його мешканцями, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, керуючись Законом України №147\98-ВР від 03.03.1998 року 
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», п.51 ст.26  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади безоплатно житлового будинку з господарськими будівлями та 
спорудами, який перебуває на балансі філії «Управління магістральних газопроводів 
«Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», що знаходиться за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, м.Баранівка, вул.Соборна,65, для подальшої приватизації його 
мешканцями. 
              
             2. Оформити акт прийому-передачі житлового будинку з господарськими будівлями та 
спорудами за адресою: м.Баранівка, вул..Соборна,65 згідно вимог чинного законодавства. 
 
             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019 року                                                                                                     № 1778 
 
Про надання дозволу на організацію та 
проведення конкурсів на право оренди 
нерухомого майна 
 
 
                    З метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади ,  
розглянувши звернення жителя смт. Полянка ФОП Савчука Д.М.  щодо надання в оренду 
нежитлового приміщення Полянківського старостату, площею 11,6 кв.м., розташованого за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, смт.Полянка, вул.Промислова,3 для 
розміщення салону краси та директора ТОВ «Біо Ферма «Клименталь» Боднарчука М.В. щодо 
надання в оренду нежитлового приміщення площею 7,4 кв.м. розташованого за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Тищика,5 для розміщення офісу,  
керуючись ст.ст. 29, 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про оренду 
комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженим 
рішенням 21 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21 червня 2018 року, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
                  1. Надати дозвіл  на оголошення конкурсів на право оренди нежитлового 
приміщення Полянківського старостату площею 11,6 кв.м., розташованого за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, смт.Полянка, вул.Промислова,3, для розміщення 
салону краси та нежитлового приміщення площею 7,4 кв.м. розташованого за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Тищика,5 для розміщення офісу. 
 
                   2. Вжити вичерпних заходів з організації та проведення конкурсу на право оренди  
нежитлового приміщення Полянківського старостату площею 11,6 кв.м.,  розташованого за 
адресою: Житомирська область, Баранівський район, смт.Полянка, вул.Промислова,3 та 
нежитлового приміщення площею 7,4 кв.м. розташованого за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, м.Баранівка, вул.Тищика,5 (в т.ч. виготовлення незалежної експертної 
грошової оцінки). 
 
                  3. Звіти про незалежні експертні оцінки нежитлових приміщень подати на 
затвердження сесії Баранівської міської ради з подальшою передачею в оренду. 
 
                4. Оголошення про проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 
опублікувати в газеті „Баранівські факти” та оприлюднити на офіційному веб-сайті 
Баранівської міської ради. 
 



 

                5. Після закінчення процедури проведення конкурсного відбору заключити 
договори оренди з переможцями конкурсної процедури та надати на погодження міському 
голові. 
 

                  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 

 
Міський голова                                                                                          А.О.Душко 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019 року                                                                                      № 1779 
 
Про затвердження Положення про порядок  
списання майна  комунальної власності 
Баранівської  міської об’єднаної територіальної громади 
 

 З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна 
Баранівської міської ради та на виконання положень Бюджетного кодексу України, Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Порядку 
списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.11.2007 №1314, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 
рада  
 
 ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Положення про порядок списання майна комунальної власності  
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну комісію  з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг ( Курбатов В.А.) 

 
 

 
Міський голова                А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                     рішенням  29 сесії 8 скликання 
                                                                                                     Баранівської міської ради 

                                                                                         від 12.03.2019 року № 1779 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок списання майна комунальної власності 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  
 

Загальна частина 

1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання  
комунального майна, яке заходяться на балансах підприємств, організацій, установ комунальної 
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади або використовується на 
умовах оренди і безоплатного користування, та застосовується при списанні об'єктів 
незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні 
активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами 
(засобами), інших необоротних матеріальних активів (далі - майно). 

2. У цьому Положенні суб’єктами  господарювання є комунальні підприємства, 
організації  та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких 
знаходиться майно комунальної власності, або інші особи які використовують це майно на 
умовах оренди та безоплатного користування. Суб’єктом управління у цьому Положенні 
визначено Баранівську міську раду або її виконавчі органи.   

3. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається 
окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний 
резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо). Необоротні 
матеріальні активи спеціального призначення списуються відповідно до положень 
законодавства, яке ураховує специфіку їх збереження, використання, списання, утилізації тощо. 
Запаси списуються згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 «Про 
затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку». 

4. Відповідно цього Положення списанню підлягає майно: 

- що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним 
підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші 
способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне); 

- у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого 
використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, 
реконструкцією і технічним переоснащенням;  

- або майно пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;  

- або майно виявлене в результаті інвентаризації як нестача.  

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, 
здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке 
відшкодування неможливо.  



 

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України «Про визначення 
розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням 
(псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 
валютних цінностей» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 «Про 
затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення 
(псування) матеріальних цінностей». 

Прийняття рішення про списання майна  

5. Списання майна здійснюється суб’єктом господарювання, на балансі якого воно 
перебуває, на підставі прийнятого суб’єктом управління рішення про надання згоди на його 
списання.  

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму 
майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо 
розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).  

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних 
матеріальних активів суб'єкта управління чи господарювання, первісна (переоцінена) вартість 
яких становить менш як 20 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта 
відповідно до цього Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про 
приватизацію) з послідуючим затвердженням на сесії міської ради. 

Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким 
суб'єктом відповідно до цього Положення.  

6. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає суб'єкту 
управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:  

1) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім 
об'єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1 Положення;  

2) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2 Положення;  

3) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання;  

4) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що 
пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);  

5) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення 
будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату 
припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна 
кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-
вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).  

У разі потреби суб'єкт управління може запитувати від суб’єкта  господарювання 
додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, 
судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх 
проекти тощо).  

7. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається 
відповідним суб'єктом управління протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених 
у пункті 6 цього Положення. 



 

Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у формі рішення міської ради, а 
про відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на 
списання майна приймається у разі, коли:  

1) майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 4 цього Положення;  

2) суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;  

3) суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням 
установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;  

4) відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.  

8. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна суб'єкт 
управління утворює комісію з розгляду питань стосовно списання майна.  

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести  
додатковий огляд майна, що пропонується до списання.  

Утворення суб’єктом  господарювання комісії із списання майна, її завдання та 
повноваження  

9. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності 
проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а 
також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна 
(далі - комісія), головою якої є заступник керівника суб'єкта господарювання, а членами - 
головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, 
будівельних, обліково-економічних та інших служб суб’єкта  господарювання, а також залучені 
за вимогою суб'єкта управління його представники та інші фахівці.  

Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта  
господарювання.  

10. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під 
наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб’єкт  
господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який 
підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.  

11. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання 
майна суб’єктом  господарювання можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців 
відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).  

12. У разі порушення проти суб’єкта  господарювання справи про банкрутство суб’єкт  
управління, керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий утворює комісію, до 
складу якої включаються голова комісії - керівник суб'єкта господарювання або арбітражний 
керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 9 - 11 цього Положення.  

13. Комісія:  

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується 
до списання, та за її результатами складає відповідний акт;  



 

2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних 
паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського 
обліку;  

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого 
використання майна і вносить відповідні пропозиції;  

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична 
зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у 
зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або 
пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення 
його в результаті інвентаризації як нестачі);  

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, 
що підлягає списанню;  

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, 
матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні 
метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і 
оприбуткування на відповідних балансових рахунках;  

7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою 
формою.  

14. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:  

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;  

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;  

3) акти на списання майна;  

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів 
тощо (за наявності).  

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання 
майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості 
майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.  

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з 
рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 
додається до протоколу засідання.  

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, 
дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, 
дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних 
елементів.  

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться 
висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.  

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на 
його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються 
причини, що призвели до неї.  



 

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного 
стану затверджуються керівником суб’єкта  господарювання.  

Механізм списання майна  

15. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки 
після прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим 
Положенням) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи 
стихійного лиха).  

16. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим 
Порядком забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває 
майно.  

17. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, 
придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, 
отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках 
бухгалтерського обліку запасів.  

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як 
вторинна сировина (металобрухт тощо).  

18. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті 
списання майна, проводиться відповідно до законодавства.  

19. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, 
що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам 
господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до 
вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».  

20. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, 
апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без 
попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого 
використання деталей.  

21. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до 
вимог законодавства.  

22. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб'єкту 
управління у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та 
оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3 Положення.  

У разі наявності зауважень до звіту суб'єкт управління повертає його суб'єктові 
господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для 
нового розгляду.  

23. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб'єктом 
господарювання суб'єкту управління звіту про списання майна.  

24. Керівник суб’єкту господарювання та члени комісії забезпечують згідно із 
законодавством подання суб'єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим 
Положенням.  



 

25. Керівник суб’єкту господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури 
списання майна відповідно до цього Положення.  

26. Суб'єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до 
законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим 
використанням коштів.  

 

 Секретар ради                                                                                О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019  року                                                                                                      № 1780 
 
Про затвердження звітів про незалежну  
(експертну) оцінку нежитлових приміщень 
 
              З метою впорядкування орендних відносин, підвищення ефективності використання 
об’єктів комунальної власності та необхідністю затвердження незалежної оцінки вартості   
нежитлового приміщення  сільського клубу площею 16,1 кв.м., розташованого за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, с.Озерянка, вул.Лесі Українки,1, нежитлового 
приміщення Полянківського будинку культури площею 47,8 кв.м., розташованого за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, смт.Полянка, вул.Калініна,1, нежитлового 
приміщення площею 60,1 кв.м., розташованого за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, смт.Полянка, вул..Чижова,28, та встановлення розміру орендної плати, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Затвердити звіт №4\6965-1 від 15.02.2019 року про незалежну оцінку нежитлового 
приміщення загальною площею 16,1 м.кв., розташованого за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, с.Озерянка, вул.Лесі Українки,1, ринкова вартість об’єкта незалежної 
оцінки становить 20288,00 гривень 00 копійок (двадцять тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 
00 копійок ) без врахування ПДВ, незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної 
діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 
               2. Затвердити звіт №4\696-2 від 15.02.2019 року про незалежну оцінку нежитлового 
приміщення Полянківського будинку культури площею 47,8 кв.м., розташованого за адресою: 
Житомирська область, Баранівський район, смт.Полянка, вул.Калініна,1, ринкова вартість 
об’єкта незалежної оцінки становить 66283,00 гривень (шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят 
три гривні 00 копійок ) без врахування ПДВ, незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом 
оціночної діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 
                3. Затвердити звіт №4\6965-3 від 15.02.2019 року про незалежну оцінку нежитлового 
приміщення площею 60,1 кв.м., розташованого за адресою: Житомирська область, 
Баранівський район, смт.Полянка, вул.Чижова,28, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки 
становить 83339  гривень 00 копійок (вісімдесят три тисячі триста тридцять дев’ять гривень 00 
копійок) без врахування ПДВ, незалежна оцінка якого була виконана суб’єктом оціночної 
діяльності приватною фірмою «ЮрЕкс». 
                4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                                 А.О.Душко 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019  року                                                                                                 № 1781 
 
Про надання дозволу на передачу матеріальних 
цінностей з балансу відділу освіти Баранівської 
міської ради на баланс комунального закладу 
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр 
Баранівської міської ради» 
 

     Розглянувши клопотання начальника відділу освіту Баранівської міської ради 
Р.З.Николишина від 19.02.2019 року №139  щодо надання дозволу на передачу матеріальних 
цінностей з балансу відділу освіти Баранівської міської ради на баланс комунального закладу 
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр Баранівської міської ради»,  враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись ст.26,60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу ОНЗ «Баранівська 
гімназія» на баланс комунального закладу «Баранівський міжшкільний ресурсний центр 
Баранівської міської ради», а саме: 

№ 
п\п 

Найменування матеріальних 
цінностей 

Ціна за 
одиницю 

Кількість Сума 

1. Стільці 7,00 28 203,00 
2. Умивальник 86,00 1 86,00 
3. Столи письмові 55,33 4 221,32 
4. Столи учнівські 46,50 5 232,50 
5. Стільці п\м 22,00 5 110,00 
6. Вішалка стояча 8,00 1 8,00 
7. Сейф залізний 39,00 1 39,00 
8. Бачок для води 72,00 1 72,00 
9. Стільці учнівські 7,00 17 119,00 
                                           Разом:  63 1090,82 
        
              2. Відділу освіти Баранівської міської ради  спільно із комунальним закладом 
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр Баранівської міської ради»  провести процедуру 
прийому-передачі зазначених матеріальних цінностей у відповідності до чинного 
законодавства та затвердити на наступній сесії міської ради. 
              3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                                   № 1782 
 
Про затвердження Порядку подання та розгляду 
заяв про включення об'єктів комунальної 
власності Баранівської міської об'єднаної 
територіальної громади до переліків об'єктів, що 
підлягають приватизації та затвердження 
Положення про діяльність аукціонної комісії для 
продажу об’єктів малої приватизації комунальної 
власності Баранівської міської об'єднаної 
територіальної громади  

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», з метою відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 
Баранівської міської об'єднаної територіальної громади, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 «Порядок проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації», керуючись ст. 15 Закону України «Про приватизацію 
державного та комунального майна», п. 20 частини першої статті 43, п. 18 частини шостої 
статті 55, ст.ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 
           1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної 
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  до переліків об’єктів, що 
підлягають приватизації (додаток 1). 
 

 2. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 
приватизації комунальної власності Баранівської міської об'єднаної територіальної громади  
(додаток 2). 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на комісію враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 
 
 
Міський голова         А.О.Душко 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 



 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішенням  29 сесії 8 скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 

                                                                                      від 12.03.2019 року №1782 
  

Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності 
Баранівської міської об'єднаної територіальної громади до переліків об’єктів, що 

підлягають приватизації 
 
         1. Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності 
Баранівської міської об'єднаної територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають 
приватизації (надалі – Порядок), розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» (далі - Закон). Цей Порядок визначає процедуру подання та 
розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності  Баранівської міської 
об'єднаної територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, та 
прийняття рішення про приватизацію об’єктів комунальної власності Баранівської міської 
об'єднаної територіальної громади  
           2. Заяви про включення об’єктів права комунальної власності Баранівської міської 
об'єднаної територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації (далі – 
заява), подаються потенційними покупцями до відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради - органу приватизації Баранівської 
міської об'єднаної територіальної громади (далі – орган приватизації).  
          Датою надання органу приватизації заяв, листів та документів, передбачених цим 
Порядком, вважається день їх фактичної передачі  органу приватизації, а у разі надсилання 
поштою - дата одержання, зазначена на відбитку календарного штемпеля відділення поштового 
зв’язку, що обслуговує орган приватизації, або в повідомленні про вручення.  
           3. Заявниками можуть виступати юридичні та фізичні особи, які відповідно до статті 8 
Закону можуть бути покупцями об’єктів приватизації. Заявник забезпечує достовірність 
наданої інформації та повноту поданих документів.  
            4. Заяви заповнюються потенційними покупцями державною мовою друкованими 
літерами за встановленою формою згідно з додатком до цього Порядку. Право підпису заяв 
мають: від юридичної особи – керівник юридичної особи або уповноважена ним особа (за 
наявності довіреності); від фізичної особи – особисто заявник або його представник (за 
наявності довіреності).  
            5. До заяви додаються: 
1) для потенційних покупців - фізичних осіб громадян України: 
- копія паспорта громадянина України;  
2) для іноземних громадян:  
- документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави 
громадянства або податкового резидентства; 
- копія паспорта; 
3) для потенційних покупців - юридичних осіб:  
- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського 
або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, 
перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;  
- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого 
бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного 
власника і про причину його відсутності;  
- остання річна або квартальна фінансова звітність. 
Крім того, всі заявник подать до заяви: 



 

 
- інформацію (в довільній формі) про відповідність потенційного покупця вимогам статті 8 
Закону;  
- інформацію про джерела надходження коштів для придбання об’єкта приватизації (власні чи 
залучені). У разі наявності наміру придбати об’єкт приватизації за рахунок залучених коштів 
заявник повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне 
підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу 
фінансування у разі, коли такий заявник стане покупцем об’єкта приватизації. Кредитором не 
може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 Закону.  
          У разі, якщо заява підписана особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або 
представником фізичної особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та 
довіреність. У разі, якщо документом, що посвідчує особу є паспорт з безконтактним 
електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта з відповідною підтвердною 
документацією.  
           6. Орган приватизації, розглянувши заяву та додані до неї документи, має право 
повернути її заявнику з наступних причин:  
- заява не відповідає встановленій формі;  
- документи, обов’язкове подання яких передбачено цим Порядком, відсутні, подані не в 
повному обсязі або оформлені неналежним чином;  
- включення об’єкта щодо якого надійшла заява до переліку об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації, вже було ініційовано органом приватизації;  
- об’єкт уже включено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;  
- в заяві або в документах, що подаються разом із заявою, містяться помарки, виправлення або 
помилки, які суттєво впливають на зміст заяви. Після усунення недоліків заявник має право 
повторно подати заяву.  
            7. Заява, до якої в органу приватизації немає зауважень, вноситься на розгляд комісії 
виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду нежитлових приміщень та 
приватизації об’єктів комунальної власності міста. За результатами розгляду цієї заяви орган 
приватизації здійснює підготовку відповідних проектів рішень  міської ради. 
Рішення щодо включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, 
приймається міською радою.  
             8. Після прийняття міською радою рішення про включення або відмову у включенні 
об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації в п’ятиденний 
строк письмово повідомляє про це заявника.  
              9. З метою збереження в комунальній власності міста окремого майна, у тому числі 
будівель, споруд та приміщень, які в перспективі можуть бути використані для потреб 
територіальної громади, Баранівська  міська рада затверджує перелік об’єктів комунальної 
власності міста, що не підлягають приватизації.  
               10. Приватизація комунального майна здійснюється шляхом: 
1) продажу на аукціоні: 
- продажу на аукціоні без умов; 
- продажу на аукціоні з умовами; 
2) викупу об’єктів приватизації.  
                Рішення щодо приватизації об’єкта комунальної власності приймається Баранівською 
міською радою на підставі розробленого та внесеного у встановленому порядку відділом 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради проекту рішення.  
                11. У разі, якщо заява про включення об’єктів права комунальної власності до 
переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, надійшла від орендаря 
конкретного об’єкта комунальної власності та заявником було запропоновано спосіб 
приватизації «шляхом викупу орендарем», то після прийняття Баранівською міською радою 
рішення про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, орган 
приватизації встановлює наявність в такого орендаря права на викуп цього об’єкта відповідно 
до Закону. 
                 З цією метою в 30-денний термін з дня прийняття міською радою рішення про 
включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, орендар супровідним 



 

листом надає органу приватизації документи, що підтверджують його відповідність вимогам 
статті 18 Закону. 
                У випадку неподання чи не повного подання орендарем документів, зазначених в 
цьому пункті Порядку, орган приватизації вносить на сесію міської ради проект рішення щодо 
продажу цього об’єкту на аукціоні.  
                12. Якщо за результатами проведеної незалежної оцінки об’єкта приватизації буде 
встановлено право орендаря на приватизацію цього об’єкта шляхом викупу орендованого 
майна, орган приватизації вносить на розгляд Баранівської міської ради проект рішення про 
приватизацію об’єкта комунальної власності шляхом викупу за ціною, визначеною за 
результатами його незалежної оцінки, та на умовах запропонованих органом приватизації.  
За результатами розгляду такого проекту рішення міська рада може прийняти рішення про 
приватизацію об’єкта комунальної власності шляхом викупу орендарем або шляхом продажу 
на аукціоні з умовою компенсації орендарю невід’ємних поліпшень майбутнім покупцем.  
                У випадку наявності невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем в установленому 
порядку зі згоди орендодавця з наданням ним відповідних підтверджуючих документів (в тому 
числі: завірена належним чином копія письмової згоди орендодавця на здійснення невід’ємних 
поліпшень; висновок будівельної експертизи, що підтверджує здійснення і склад невід’ємних 
поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень; документи, що підтверджують 
виконання орендарем за власні кошти невід’ємних поліпшень), ціна продажу об’єкта 
приватизації зменшується на суму невід’ємних поліпшень.  
                13. У разі, якщо об’єкт комунальної власності, який перебуває в оренді, включений на 
підставі відповідного рішення міської ради в перелік об’єктів, що підлягають приватизації, без 
звернення орендаря цього об’єкта, то орган приватизації протягом п’яти робочих днів з дня 
прийняття міською радою такого рішення письмово повідомляє про це орендаря. Якщо 
орендарем в 30-денний термін з дня направлення відповідного повідомлення не буде надано 
органу приватизації письмове клопотання про відшкодування поліпшень разом з документами, 
зазначеними в повідомленні органу приватизації, що підтверджують його право на 
відшкодування здійснених поліпшень орендованого майна, в тому числі зазначених в пункті 12 
цього Порядку, органом приватизації вноситься на сесію міської ради проект рішення про 
приватизацію об’єкта комунальної власності шляхом його продажу на аукціоні без компенсації 
орендарю вартості здійснених невід’ємних поліпшень майбутнім покупцем.  
               14. Якщо об’єкт приватизації, щодо якого міською радою було прийнято рішення про 
приватизацію шляхом викупу орендарем, не буде продано протягом терміну дії висновку 
суб’єкта оціночної діяльності про ринкову вартість об’єкта приватизації, орган приватизації 
вносить на сесію міської ради проект рішення про зміну способу приватизації цього об’єкта 
приватизації або вилучення з переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації. 
 

 
Секретар ради                                                              О.В.Самчук



 
                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішенням  29 сесії 8 скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 

                                                                                                     від 12.03.2019 року №1782 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації комунальної 

власності Баранівської міської об'єднаної територіальної громади  
 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації комунальної власності Баранівської міської об'єднаної територіальної 
громади  (далі – Положення) розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону 
України “Про приватизацію державного і комунального майна” та визначає порядок 
утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної 
власності Баранівської міської об'єднаної територіальної громади  (далі – Комісія), її 
повноваження, права та порядок роботи. 

1.2. Аукціонна комісія (далі – Комісія) – це тимчасово діючий колегіальний орган, 
що створюється органом приватизації – Відділом містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранської міської ради (далі –Управління). 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради  та цим Положенням. 
 

2. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження 
2.1. Для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Баранівської 

міської об'єднаної територіальної громади протягом 10 робочих днів із дня прийняття 
рішення про приватизацію об’єкта утворюється Комісія, діяльність якої регулюється цим 
Положенням.  

2.2. Наказом Управління про створення аукціонної комісії може бути передбачено, 
що відповідна комісія формується для організації приватизації всіх об’єктів приватизації, 
щодо яких прийнято рішення про приватизацію. 

2.3. До складу Комісії входять: 
2.3.1. Голова комісії – заступник міського голови.  
2.3.2. Заступник голови комісії - начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 
2.3.3. Відповідальний секретар комісії – працівник виконавчого комітету. 
2.3.4. Члени комісії:  
- представник юридичного відділу; 
- представник відділу фінансів та економіки; 
- представник відділу комунального господарства; 
- представник постійної комісії  з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг ; 
- представник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності. 
2.4. Склад Комісії та зміни до нього затверджуються наказом Управління. 
2.5. До основних повноважень Комісії належать: 
2.5.1. Розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу 

приватизації. 
2.5.2. Визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації. 
2.5.3. Розробка  інформаційного повідомлення про проведення аукціону. 
2.5.4.Надання органу приватизації рекомендацій щодо затвердження протоколів 

електронних торгів та подальшого укладення договорів куплі-продажу. 
2.5.5. Ведення протоколів засідання комісій..  



 
   2.6. Основні принципи діяльності Комісії: 
- дотримання вимог чинного законодавства України; 
- колегіальність прийнятих рішень; 
- професіоналізм, неупередженість та незалежність членів Комісії (недопущення 

втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади). 
 
 

3. Порядок роботи комісії 
3.1. Очолює комісію та організовує її роботу голова Комісії. У разі відсутності 

голови Комісії (хвороба, відпустка тощо) його обов’язки покладаються наказом 
Управління на заступника голови комісії. 

3.2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.  
3.3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (“за” 

або “проти”), результати якого заносяться до протоколу. 
3.4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох 

третин складу її членів.  
3.5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії 

приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі 
рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.  

3.6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються 
всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та протягом п’яти робочих днів подаються 
на затвердження начальнику Управління.  

3.7. Секретар комісії забезпечує:  
- підготовку матеріалів для розгляду комісією; 
- виконання доручень голови комісії;  
- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.  
3.8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії. У разі, якщо засідання 

комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший 
день. 

3.9. Діяльність комісії припиняється наказом Управління. 
 
 
Секретар ради                                                                                            О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019  року                                                                                                 № 1783 
 
Про надання дозволу на передачу в оренду частини  
нежитлового приміщення  площею 19,5 м.кв., що 
розташоване за адресою: м.Баранівка вул.Соборна,17а 
 

     Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» Дерев’янка 
Ю.С. від 04.03.2019 року №46  щодо надання дозволу на  передачу в оренду частини 
нежитлового приміщення, площею 19,5 м.кв., що розташоване за адресою: м.Баранівка, 
вул.Соборна,17а відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради,  
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись 
ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл КП «Баранівка міськводоканал» на організацію комплексу заходів 
з проведення незалежної оцінки  нежитлового приміщення площею 19,5 кв.м, що 
розташоване за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,17а. 
              
              2. Звіт про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення площею 19,5 
кв.м, що розташоване за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,17а, подати на затвердження  
сесії Баранівської міської ради. 
 
             3. Організувати проведення конкурсу на право оренди нежитлового приміщення 
площею 19,5 кв.м, що розташоване за адресою: м.Баранівка, вул.Соборна,17а. 
              
             4. За результатами конкурсного відбору укласти договір оренди з переможцем 
конкурсної процедури та надати на погодження міському голові. 
 
             5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                                   А.О.Душко 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29  сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                     № 1784 

 

Про внесення змін до рішення 1 сесії  
8 скликання від 30.12.2016 року №22 
 
 
                Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  
09.03.2006 року №268 «Про упорядкування  структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 
інших органів», керуючись ст. 21 Закону України  «Про службу в органах 
місцевого самоврядування»,  міська рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до п.п 1.2  п.1 рішення 1 сесії 8 скликання міської ради 
від 30.12.2016 року №22 «Про встановлення посадового окладу, розміру 
преміальних та рангу посадових осіб місцевого самоврядування», а саме: 

- другий  абзац « здійснювати преміювання в розмірі 250% до 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років» 
викласти в новій редакції «здійснювати преміювання в розмірі 150% до 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років» 

 
2. Всі інші пункти рішення 1 сесії міської ради 8-го скликання від 

30.12.2016 року №22 «Про встановлення посадового окладу, розміру 
преміальних та рангу посадових осіб місцевого самоврядування» залишити 
без змін. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня 2019 року                                                                                   №  1785 
 
Про надання дозволу передачі в оренду  
приміщень комунальних закладів  
дошкільної та загальної середньої освіти  
для проведення гурткової роботи,  
позашкільних занять (регуляторний акт) 
 
        Відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про 
освіту», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл відділу освіти Баранівської міської ради передавати в оренду 
приміщення (частини приміщень) комунальних закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти для проведення гурткової роботи, позашкільних занять.  

 
2. Встановити розмір орендної плати за користування приміщенням (частиною 

приміщення): одна година – 30,00 грн. (тридцять гривень нуль копійок).  
 
3. Затвердити типовий договір оренди комунального майна (додається). 
 
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Баранівської міської ради від 17 

лютого 2017 року №79 «Про надання дозволу передачі в оренду приміщення дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладів для проведення гурткової роботи, позашкільних 
занять». 

 
5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 

освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
 
6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
         
                                                                                         
 
 
 



 
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 29 сесії 8 скликання 
                                                                                     від 12.03.2019 р. № 1785 

 
Договір № 

оренди комунального майна, яке буде використовуватись для проведення гурткової 
роботи, позашкільних занять 

 
 м. Баранівка                                             «___» ___________ 20___р.  
 

Відділ освіти Баранівської міської ради (надалі - Орендодавець) в особі 
начальника відділу освіти Николишина Ростислава Зиновійовича, що діє на підставі 
Положення «Про відділ освіти», з однієї сторони, та ___________________ (надалі - 
Орендар) в особі__________________, що діє на підставі______________________, з 
другої сторони, уклали цей Договір про наступне:  
 

1. Предмет договору 
1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 
приміщення/частину приміщення загальною площею _________, що розташоване по 
__________________ для проведення гурткової роботи/позашкільних занять:  
_________________________________________     
1.2. Графік використання (оренди) приміщення:  
 Понеділок з_  _:_  _год. по _  _:_  _год. 
 Вівторок з ___:___год. по ___:_____год. 
 Середа з __  _:_  _год. по _ _:_  _год.  
 Четвер з ___:___год. по ___:___год. 
 П’ятниця з _  __:_  _год. по _  _:_  _год. 
 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна 
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у 
договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-
передачі Майна.  
2.2. Передача майна в оренду не спричиняє передачу Орендарю права власності на це 
майно. Власником орендованого майна залишається міська рада, а Орендар володіє і 
користується ним протягом строку оренди. 
2.3. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта 
приймання-передачі.  
3. Орендна плата 
3.1. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від 
наслідків господарської діяльності (крім святкових та вихідних днів, карантину і 
канікулярний період). 
3.2 Орендна плата за використання приміщення становить за 1 годину у розмірі _____ грн. 
згідно рішення __________________________________________. 
3.3. Орендна плата перераховується Орендодавцю, щомісяця, на р/р 
__________________________.   



 
3.4. Розмір орендної плати може бути переглянуто у випадках, передбачених 
законодавством України або рішенням міської ради (у разі внесення змін до законодавства 
або винесення відповідного рішення Баранівською міською радою стосовно визначення 
розміру орендної плати).  
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується з 
Орендаря відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі 
подвійної облікової ставки, визначеної НБУ, за кожний день прострочення,  включаючи 
день сплати. 
При цьому, у разі несплати (повністю або частково) у встановлені строки Орендарем 
орендної плати, Орендодавець має право ставити питання про розірвання договору 
оренди.  
3.6. Надмірна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає зарахуванню в 
рахунок наступних платежів. 
3.7. У разі закінчення (припинення) строку дії цього Договору Орендар сплачує орендну 
плату на день фактичної передачі майна згідно з актом приймання-передачі. Закінчення 
строку дії Договору не звільняє орендаря від обов’язків сплатити заборгованість, що 
виникла протягом дії цього Договору в повному обсязі, враховуючи санкції. 
3.8. Орендар звільняється від сплати комунальних послуг та експлуатаційних послуг. 
 

4. Обов'язки Орендаря 
Орендар зобов'язується: 
4.1. Використовувати орендоване майно у відповідності з його призначенням, визначеним 
вимогами Орендодавця, майно якого передано в оренду, та умовами цього Договору. 
4.2. Прийняти майно по акту приймання-передачі, який підписується одночасно із цим 
Договором.  
4.3. Своєчасно і в повному обсязі вносити Орендодавцеві орендну плату. 
4.4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, підтримувати орендоване майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з врахуванням нормативного фізичного зносу.  
4.5. Не має права передавати обов’язки за договором іншим особам, а також здавати 
орендоване майно в суборенду без дозволу власника.  
4.6. Надавати на вимогу Орендодавця необхідні матеріали, відомості, документи тощо про 
виконання Орендарем умов цього Договору. 
4.7. Забезпечити Орендодавцю та власнику доступ на об’єкти оренди з метою перевірки 
його стану і відповідності напряму використання цільовому призначенню, визначеному 
цим договором.  
 

5. Права Орендаря 
Орендар має право: 
5.1. Утримувати приміщення, що орендується, в порядку визначеному чинними 
санітарними та протипожежними нормами, правилами та вимогами. 
5.2. Проводити за власний рахунок необхідний поточний ремонт приміщення, що 
орендується. 
5.3. За попередньої письмової згоди Орендодавця у порядку, визначному чинним в 
Україні законодавством, переобладнувати та переплановувати приміщення, що 
орендується, пристосовуючи його до своїх потреб щодо здійснення своєї діяльності. 



 
5.4. Повідомляти Орендодавця не пізніше ніж за 14 днів про звільнення приміщення, що 
орендується, й здати його за актом здавання у справному стані. 
6. Обов’язки Орендодавця  
Орендодавець зобов'язаний: 
6.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-
передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором. 
6.2. Видавати Орендарю документи‚ які свідчать про укладення між Сторонами цього 
Договору. 
6.3. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном 
на умовах цього Договору. 
 

7. Права Орендодавця  
Орендодавець має право: 
7.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання приміщення та 
майна, переданого в оренду за цим Договором; 
7.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання, у 
разі погіршення стану орендовано майна, у разі невиконання або неналежного виконання 
умов цього Договору. 
7.3. Здійснювати контроль за станом приміщення та майна шляхом візуального 
обстеження зі складанням акта обстеження.  
 
8. Дотримання протипожежної безпеки. 
8.1. Орендар повинен дотримуватись правил протипожежної безпеки у приміщені, яке він 
орендує, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України.  
9. Відповідальність сторін 
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони 
несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України. 
9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, не вирішені шляхом 
переговорів, вирішуються в судовому порядку. 
9.3. Якщо Орендар, у разі припинення договору оренди, не виконує обов’язку, щодо 
повернення майна, він сплачує Орендодавцю неустойку у розмірі подвійного розміру 
орендної плати за користуванням майном за час прострочення.  
9.4. У разі несплати Орендарем орендної плати більше одного місяця, Орендодавець має 
право ставити питання про дострокове розірвання договору у встановленому чинним 
законодавством порядку.  
 
10. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору 
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 
_____________ року включно. 
10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього строку дії договору.  
10.3. Зміни та доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди 
сторін шляхом укладання відповідного Договору. Зміни та доповнення, що пропонується 
внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою 
стороною.  
10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням 
господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.  



 
10.5. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору після 
закінчення його строку протягом 20 днів, він вважається продовженим на той самий 
термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.. 
10.6. Дія Договору оренди припиняється внаслідок: 
 - закінчення строку, на який його було укладено; 
 - за рішенням господарського суду (суду); 
 - достроково на вимогу Орендодавця, за умови попередження Орендаря за 30 
календарних днів до звільнення приміщення та розірвання Договору 
10.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря не є підставою для зміни чи припинення дії 
договору. 
10.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним 
законодавством. 
 10.9. Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу. 
 1 - Орендодавцю. 
12 - Орендарю. 
11. Додатки 
11.1. Додатком до цього Договору є акт прийому-передачі, який є його невід’ємною і 
складовою частиною з моменту їх підписання повноважними представниками сторін з 
прикладенням печатки. 
 

12. Реквізити сторін 
                   Орендодавець:        Орендар: 
Відділ освіти Баранівської міської ради    р/р 
Житомирської області       МФО 
12700, Житомирська обл.       ЄДРПОУ 
 м. Баранівка, вул. Соборна,20        
код ЄДРПОУ 41067449                                                                                  
в Житомирській обл.                                                                                      
р/р  
МФО 811039 
ГУДКСУ у Житомирській обл. 
тел. (04144) 4-23-02 
Начальник __________Р.З. Николишин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 

до договору № _____ від «     » __________ 2018 р. 
 

 
 
 
 
 

АКТ 
приймання – передачі майна 

 
 

м. Баранівка                                                                                     «    » _____________ 20__ р. 
 
 
Орендодавець Відділ освіти Баранівської міської ради 
в особі Николишина Ростислава Зиновійовича, 
з однієї сторони та 
Орендар ______________________________________ 
в особі ________________________________________ 
з другої сторони, склали цей акт про те, що: 
 
 
Орендодавець передає, а Орендар приймає відповідно до Договору №____ від «__» 
___________ 20__ р. в строкове платне користування нежитлове приміщення (будинок, 
будівлю тощо) площею _______ кв.м., за адресою: __________________________, вартість 
якого визначена шляхом проведення незалежної оцінки (за залишковою вартістю) станом 
на «___» ___________ 20__ р. і становить ________________________ грн.  
Стан орендованого майна ____________________. 
 
 
Орендодавець здав:                                                                   Орендар прийняв: 
 
 
_________________                                                                 __________________ 
          підпис                                                                                           підпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
29 сесія 8 скликання 

 
12 березня  2019 року                                                                    № 1786 
 
Про внесення змін до Програми 
розвитку рибного господарства 
в Баранівській ОТГ на 2017 – 2020 рр. 
 
 
 Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст.26, з метою належного впровадження Стратегії розвитку Баранівської 
міської ОТГ до 2020 року затвердженої рішенням 16 сесії 8 скликання від 
22.12.2017 №788,  міська рада: 

  
 В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до  Програми розвитку рибного господарства в 
Баранівській ОТГ на 2017 – 2020 рр. згідно додатку  (Додається). 

 
2.  Відділу організаційної – кадрової роботи Баранівської міської 

ради прийняті зміни до  Програми розвитку рибного господарства в 
Баранівській ОТГ на 2017 – 2020 рр оприлюднити на офіційному сайті 
Баранівської міської ради. 

 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорчук Д.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ДОДАТОК 
         до рішення 29 сесії 8  
         скликання Баранівської 
         міської ради  
         від 12.03.2019 №1786 
 
 
Редакція 2017 року Зміни 
Ст. 4 Програми. 
пункт 5 даної Програми: в колонці 
«Виконавець» у під пунктах 1, 2, 3 

Додати Громадська організація 
«Товариство мисливців та рибалок – 
Смолка» 

Ст. 5 Програми 
пункт 6 даної Програми 

Додати - Громадська організація 
«Товариство мисливців та рибалок – 
Смолка» 

Додаток 1 до Програми 
фінансування на 2019 рік, пункт 1 в 
колонці «сума. грн» сума 37 500 

Замінити на суму 57 500 

Додаток 1 до Програми  
фінансування на 2019 рік, 
під пункт 1.1 в колонці «сума. грн» 
сума  
30 000 

Замінити на суму 50 000 

Додаток 1 до Програми 
фінансування на 2019 рік, 
графа «ВСЬОГО»  сума  102 500 

Замінити на 122 500 

Додаток 1 до Програми 
фінансування на 2020 рік, пункт 1 в 
колонці «сума. грн» сума 37 500 

Замінити на суму 57 500 

Додаток 1 до Програми 
фінансування на 2020 рік, 
під пункт 1.1 в колонці «сума. грн» 
сума  
30 000 

Замінити на суму 50 000 

Додаток 1 до Програми 
фінансування на 2020 рік, 
графа «ВСЬОГО»  сума  102 500 

Замінити на 122 500 

 
 
Секретар ради       О.В.Самчук 
        

 

 

 



 
                                                                                                                             
 

                                                                                                       
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    29 сесія   8 скликання 

12 березня 2019 року                                                                            №  1787                                     
 
 
Про затвердження Програми відшкодування 
компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Баранівської міської ради 
на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом 
на 2019 рік 

  

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»з метою реалізації прав окремих категорій громадян Баранівської 
міської ради на пільговий проїзд приміським автомобільним транспортом, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян Баранівської міської ради на 
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 
на 2019 рік (надалі Програма)  (додаток 1). 

 
2. Затвердити Порядок відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян Баранівської міської ради на 
приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 
на 2019 рік (надалі Порядок) (додаток 2). 

 
3. Затвердити Положення про комісію з питань розрахунків обсягів 

компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування 
(додаток 3). 

 

 



 
 
4. Затвердити склад комісії з питань розрахунків обсягів компенсації 

витрат автомобільним транспортом загального користування (надалі Комісія) 
(додаток 4). 

 
5. Відділу фінансів (Василевський О.В) забезпечити  фінансування  

даної Програми. 
 
6. Комісії провести обстеження маршрутів та пасажиропотоків, за 

якими здійснюється перевезення пільгових категорій пасажирів до 31 березня  
2019 року. 

 
 7. Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом проводити починаючи 
з 1 квітня 2019 року. 

 
8. Відповідальному виконавцю інформувати на сесії міської ради про 

хід виконання Програми  до 15 грудня.   
 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань  освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) та постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.).  

 
 

Міський голова                                                              А.О.Душко   
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Додаток № 1 
                                                                                                      до рішення 29 сесії 8   
                скликання  
                                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                                      від 12.03.2019  № 1787 
  

  
Програми 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального 

користування автомобільним транспортом на 2019 рік 
  

І. Паспорт Програми 
  

1.Ініціатор розроблення Програми Баранівська міська рада 

2. Підстава для виконання Програми Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”,  „Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей”,  „Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, 
«Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 

4. Відповідальний  виконавець Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради  

5. Головний розпорядник коштів Управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 

6. Учасники Програми Баранівська міська рада, перевізники, які надають 
послуги з перевезення на приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом 

7. Строк виконання Програми 2019 рік 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні Програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

  
  

ІІ. Загальні положення 
  

          Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на 2019 рік  (далі - Програма) направлена на організацію 
пільгового проїзду окремих категорій громадян на автомобільному транспорті та 
забезпечення відшкодування перевізникам втрат від  пільгових перевезень  окремих 
категорій громадян на приміських маршрутах загального користування.  



 
          Відшкодування втрат перевізникам, які здійснюють  пільгове перевезення  окремих 
категорій громадян на приміських маршрутах, здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету. 
Законодавством України гарантовано право на пільговий проїзд окремим категоріям 
громадян, але  покриття видатків на ці цілі за рахунок коштів державного бюджету не 
передбачені. Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки 
мешканці Баранівської міської ради фактично позбавлені права на пільговий проїзд через 
відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність 
компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян. 
Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на 
місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 
У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від 
внесення змін до чинного законодавства. 
Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії міської ради та 
підприємств-перевізників по наданню послуг з безкоштовного перевезення пільгових 
категорій громадян. 
  
  
  
ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 
  
         На території Баранівської міської ради зареєстровано 10097  громадян, які мають 
право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах 
загального користування відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей”, «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», „Про охорону дитинства”, „Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 
354 „Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування”, в тому 
числі: 
- інваліди війни –     90   осіб; 
- учасники бойових дій –    277  осіб; 
- інваліди 1-2 групи –      1800   осіб; 
- діти-інваліди –       118  осіб; 
- ветерани війни  -      745  осіб; 
- постраждалі від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії –     123  особи; 
- діти з багатодітних сімей –      944  особи; 
- пенсіонери –     6000  осіб. 
         Міський бюджет фінансово не спроможний покрити в повному обсязі втрати 
перевізників за здійснення  пільгового проїзду даних категорій громадян автомобільним 
транспортом на приміських маршрутах загального користування. 
           
ІV. Мета Програми 
 Метою Програми є реалізація прав окремих визначених категорій громадян на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом та відшкодування втрат за кошти міського бюджету у 
межах фінансових можливостей, які відповідно до чинного законодавства станом на 
01.01.2019 року мають право на безкоштовний проїзд на автомобільному транспорті.  
  
V. Обсяги та джерела фінансування 



 
Виходячи з фінансової спроможності міського бюджету, міська рада визначає перелік 
пільгових категорій громадян для відшкодування вартості пільгового проїзду 
автомобільним транспортом загального користування на приміських маршрутах: 

a) Учасники бойових дій -    277 осіб; 
b) Інваіди війни -                      90 осіб; 
c) Ліквідатори  аварії на ЧАЕС 1 категорії -   13 осіб; 
d) Батьки загиблих учасників АТО та ООС ЗСУ -  10 осіб. 

Відшкодування компенсації  за пільгове  перевезення здійснюватиметься  по визначених 
маршрутах: 

a) Суємці-Житомир (07:00 /09:05/, 12:30 /17:20/, перевізник Карпренко П. М.)   
b) Баранівка-Першотравенськ (07:50 /08:20/, 11:30 /12:00/, перевізник Курило М.Л. 
c) Баранівка-Мимрославль (перевізник Горбовський В.Л.) 
d) Баранівка-Жари (перевізник Горбовський В.Л.) 
e) Баранівка-Явне  (перевізник Горбовський В.Л.) 
f) Баранівка-Кам’яний Брід (06:00, 12:30, 17:10, перевізник Курило М.Л.) 

Відшкодування по маршрутах б)-г) проводиться в межах Баранівської міської ОТГ. 
Відшкодування втрат перевізникам, які здійснюють  пільгове перевезення  окремих 
категорій громадян на приміських маршрутах, здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету. 
Джералами фінансування Програми є кошти міського бюджету, а саме: 
- відшкодування вартості за пільговий проїзд на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом в межах фінансових можливостей. 
 
VI. Очікувані результати та ефективність Програми 
  
Виконання Програми дасть можливість знизити соціальну напругу серед пільгової 
категорії населення Баранівської міської ради. 
Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним 
транспортом на приміських маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів діє  до 
моменту внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». 
Очікуваний результат: 
Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій 
громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом 
та компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій 
громадян. 
  
VII. Організація та контроль за виконанням Програми 
  
        Постійна комісія з питань  освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення  здійснює контроль за виконанням Програми 
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 
Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на 2019 рік та при необхідності вносить пропозиції щодо її 
коригування. 
 VIII. Механізм реалізації Програми  
Реалізація Програми планується здійснюватись за рахунок нормативно-правових та 
фінансово-економічних механізмів, які регулюються Порядком відшкодування 
компенсації за перевезення окремих визначених пільгових категорій громадян 
Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на 2019 рік, затвердженим даною Програмою (додаток 2) та 
фінансовими можливостями міського бюджету на 2019 рік. 
  
 Секретар  ради                                               О. В.Самчук 



 
                                                                          Додаток № 2 

                                                                                                    до рішення 29 сесії  8   
              скликання       
                                                                                                    Баранівської міської ради 
                                                                                                    від 12.03.2019 № 1787 
  
 

 
Порядок  

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 
Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на 2019 рік 
 

1.Цей Порядок визначає механізм відшкодування за рахунок коштів міського 
бюджету перевізникам (фізичним та юридичним особам) за безкоштовне перевезення 
громадян, яким чинним законодавством надано право на безкоштовний проїзд при 
користуванні автомобільним транспортом загального користування на міських та 
приміських маршрутах та які визначені розділом V Програми. 

2.Управління соціального захисту населення здійснює відшкодування коштів за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян на підставі двостороннього договору 
(додаток 3 до цього Положення) щодо перевезення, укладеного між перевізником та 
розпорядником коштів. 

Управління соціального захисту населення не несе відповідальності за достовірність 
та повноту даних, поданих перевізниками. 

Перелік приміських маршрутів, за якими здійснюється перевезення пільгових 
категорій громадян, визначається розділом V Програми.  

3.Перевізники, що надають послуги з проїзду автомобільним транспортом  на 
приміських маршрутах щомісяця до 10 числа надають управлінню соціального захисту 
населення розрахунки по попередньому місяцю за формою згідно з додатком 1 або 2 до 
цього Порядку, відповідно до договору про відшкодування коштів за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, які 
мають на це право. 

Визначення порядку розрахунку суми компенсації (із застосуванням коефіцієнту 
або без його застосування, згідно пункту 5 або 7 цього Порядку) перевізником 
провадиться за рішенням комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат 
автомобільним транспортом загального користування. 

Перевізники несуть відповідальність за достовірність наданих розрахунків. 
4.Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості пільгових пасажирів до 

пасажирів, що оплачують проїзд, проводиться у такій послідовності:  
- на підставі проведеного обстеження маршрутів визначається загальна 

кількість пасажирів, які скористалася правом на проїзд, у тому числі – кількість платних 
пасажирів, кількість пільгових пасажирів; 

визначається коефіцієнт співвідношення шляхом ділення кількості пасажирів, що 
мають право на безплатний проїзд на кількість пасажирів, що оплачують проїзд.   

Розрахунок коефіцієнту проводиться за кожним маршрутом окремо. 
5.Середня дальність поїздки для приміських маршрутів визначається за кожним 

перевізником окремо як середньоарифметичне значення довжини приміських маршрутів, 
за якими здійснюється перевезення пільгових категорій громадян. 

6.Без визначення коефіцієнту співвідношення кількості пільгових пасажирів до 
пасажирів, що оплачують проїзд, розрахунок суми компенсації за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян провадиться таким чином:  



 
- на підставі проведеного обстеження маршруту визначається середньоденна 

кількість пільгових пасажирів; 
- визначається середньомісячна кількість пільгових пасажирів шляхом 

множення середньоденної кількості пільгових пасажирів на кількість днів звітного 
місяця, у які здійснювались перевезення за цим маршрутом; 

- визначається сума компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування, 
шляхом множення середньомісячної кількості пільгових пасажирів на середню вартість 
поїздки одного пасажира, що визначена згідно із цим Порядком. 

Обстеження маршрутів проводиться не рідше одного разу на півріччя. 
7.Управління  соціального захисту населення щомісяця на підставі наданих 

перевізниками розрахунків проводить відшкодування за надані послуги. 
8.Відшкодування перевізникам за перевезення громадян, що мають згідно з чинним 

законодавством пільги при користуванні пасажирським транспортом та які визначені 
розділом V Програми, здійснюються за умов надходження коштів з міського бюджету в 
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. 

 
 
Секретар  ради                                               О. В.Самчук 

  
 
                                                                                                      
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                 Додаток № 3 
                                                                                                      до рішення 29 сесії 8   
                скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                                      від 12.03.2019 № 1787 

 
 

Положення  
про комісію з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом 

загального користування 
 

1. Комісія з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним 
транспортом загального користування (далі - Комісія) утворюється згідно рішення міської 
ради. 

2.Склад комісії затверджується рішенням міської ради. До складу комісії входять 
працівники: відділів міської ради, управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради, управління праці та соціального захисту населення РДА. До складу комісії  
включається також по одному представнику від перевізника, з яким укладено договір про 
відшкодування коштів за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом загального користування, які мають на це право. 

3.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого 
комітету, рішеннями, які приймаються самою комісією, а також цим Положенням. 

4.Керівництво роботою комісії здійснює його голова, у разі його відсутності – його 
заступник. 

5.Голова комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на комісію функцій. 

6.Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. 
7.Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються 

більшістю голосів від загального складу комісії.  
8.Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами 

комісії, що були на ній присутні. 
9. У роботі комісії з правом дорадчого голосу мають право брати участь 

представники місцевих громадських організацій.   
        10.У процесі роботи комісія забезпечує реалізацію таких функцій:  

- проведення обстеження маршрутів та пасажиропотоків, за якими здійснюється 
перевезення пільгових категорій пасажирів; 

- внесення пропозицій щодо визначення обсягів компенсації  витрат перевізникам 
автомобільним транспортом загального користування; 

- визначення коефіцієнту співвідношення  кількості пільгових пасажирів до 
пасажирів, що оплачують проїзд; 

- визначення порядку розрахунку суми компенсації (із застосуванням коефіцієнту 
або без його застосування) перевізником. 

11.Комісія має право:  
- одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, перевізників 

інформацію, необхідну для відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій 
пасажирів; 

- залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в комісії інших працівників 
виконавчого комітету та його структурних підрозділів (за згодою їх керівників);  

- використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно виконавчого 
комітету. 

12.Голова комісії: 
- планує проведення засідань комісії та веде ці засідання;  



 
- за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань комісії; 
- пропонує порядок денний засідань комісії; 
13 Секретар комісії веде та оформляє протоколи засідань комісії, забезпечує 

оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за 
дорученням голови комісії виконує іншу організаційну роботу. 

14. Якщо секретар комісії відсутній на засіданні, то голова доручає тимчасово 
виконувати функції секретаря іншому члену комісії. 
 
 
Секретар  ради                                                                                          О. В.Самчук 
  

 
 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                             Додаток № 4 
                                                                                                      до рішення 29 сесії 8   
                скликання 
                                                                                                      Баранівської міської ради 
                                                                                                      від 12.03.2019 № 1787 
 

Склад 
комісії з питань розрахунків обсягів компенсації втрат автомобільним транспортом 

загального користування 
 
 
Нікітчина  
Наталія Володимирівна 
 

 
 
Заступник начальника управління  – директор центру 
надання соціальних послуг управління соціального 
захисту населення міської ради, голова комісії 
 

Василевський Олександр 
Вікторович 
 

Заступник начальника віділу фінансів міської ради, 
заступник голови комісії  

 
Гайдай Наталія Михайлівна 
 

 
Бухгалтер управління соціального захисту населення 
міської ради, секретар комісії 

 
Члени комісії 

  
Мищик Тетяна Василівна Начальник відділу персоніфікованого обліку управління 

праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації (за згодою) 
 

Сігнаєвський Віталій 
Йосипович 
 

Інспектор управління соціального захисту населення 
міської ради, голова спілки воїнів АТО Баранівського 
району 
 

Тікан Тетяна Сергіївна провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель міської ради 
 

Томашевська Леся 
Олександрівна  
 

Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян 
управління соціального захисту населення міської ради 

 
 

представник перевізника, з яким укладено договір про 
відшкодування коштів за безкоштовний проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом 
загального користування, які мають на це право 

 
 
Секретар  ради                                              О. В.Самчук 
  
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 до Порядку   відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 2019 рік за рахунок коштів міського 
бюджету, затвердженого рішенням 29 сесії 8 скликання міської ради     від 12.03.2019 р. 
№1787 
 
 

 
Розрахунок 

суми відшкодування   за безкоштовне перевезення громадян, визначених в розділі V 
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на 2019 рік   

 
 

 назва перевізника) 
 

(за звітний період) 
 

Виручка 
від  

пасажирі
в, що  

оплачую
ть 

проїзд, 
грн. 

 

Тариф за 
1 

пас/км., 
грн. 

 
 

Середня 
дальність 
поїздки, 

км.  

Середня 
вартість 
поїздки 
одного 

пасажира, 
грн. 

(гр.2*гр.3) 

Кількість 
пасажирів, 

що 
оплачують 
проїзд, чол. 
(гр.1/гр.4) 

Коефіцієнт 
співвідношенн

я кількості 
пільгових 

пасажирів до 
пасажирів, що 

оплачують 
проїзд  

К-ть 
пільгови
ків, чол. 
   
(гр.5*гр.
6) 

Сума 
нарахова

ної  
компенс

ації 
  
(гр.4*гр.
7) 

Сума   
компенсації, 
що підлягає 
відшкодуван

ню з 
бюджету, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

 
 

Керівник                                         ______________          ___________________ 
                                                                               (підпис)                                              (П.І.Б) 

М.П. 
 

Головний бухгалтер (виконавець)  ______________         ____________________ 
                                                                                                             (підпис)                                               
(П.І.Б.) 
 

  
 

Секретар міської ради                                              О. В.Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Додаток 2 до Порядку   відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 2019 рік за рахунок коштів міського 
бюджету, затвердженого рішенням 29 сесії 8 скликання міської ради  від 12.03.2019 р. 
№1787 
 

Розрахунок 
суми відшкодування   за безкоштовне перевезення громадян, визначених в розділі V 
Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом на 2019 рік   

_____________________________________________________________________ 
(назва перевізника) 

 
за ____________________________20__рік 

 
Назва  

маршруту 
Середньоден
на кількість  
перевезених 
пільговиків 

(чол.) 

Кількіст
ь днів 

здійснен
ня 

перевезе
нь за 

звітний 
місяць 

Середньоміся
чна 

кількість 
перевезених 
пільговиків 
(гр.2 х гр.3) 

(чол.)  

Тариф за  
1 пас/км 

(грн.) 

Середня 
дальність 
поїздки 

(км.) 

Середня 
вартість 

поїздки 1 
пасажира 

(гр.5 х гр.6) 
(грн.) 

Сума 
нарахова

ної 
компенс

ації  
(гр.4 х 
гр. 7) 
(грн.) 

Сума  
Компенса

ції, що 
підлягає 

відшкодув
анню з 

бюджету 
(грн.) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
         

 
 

До оплати                      ____________________________________ 
                                                               (прописом) 
 
 
   Керівник 
 
   Головний бухгалтер 
 
 
 
Секретар міської ради                                                О. В.Самчук 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Додаток 3 до Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 2019 рік 

  
ДОГОВІР №___ 

про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 
Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом 
  

м. Баранівка                                                                            « __» _______ 20__ року 
  
        Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради (далі - 
Платник), в особі начальника управління ____________________________, що діє на 
підставі Положення, з однієї сторони, і ______________________________, (далі – 
Перевізник) в особі _________________, який діє на підставі Виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ___ № _______ 
від ____________  року, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне: 
  

1. Предмет договору 
1.1. Перевізник зобов’язується забезпечувати перевезення на маршруті _________ 
автомобільним транспортом загального користування окремих пільгових категорій 
громадян, визначених р. 5 Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах 
загального користування автомобільним транспортом на 2019 рік. Платник зобов’язується 
здійснювати відшкодування компенсації за перевезення даних пільгових категорій 
громадян приміським автомобільним транспортом загального користування на умовах та 
в порядку, встановлених даним  Договором, за рахунок коштів з міського бюджету. 
  
2. Умови оплати 
2.1. Кошти для компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 
перераховуються Платником на розрахунковий рахунок Перевізника, згідно з поданими 
ним розрахунками компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального користування 
автомобільним транспортом за відповідний місяць, за формою, передбаченою Додатком 1 
цього Договору (або на основі , виключно в межах кошторисних призначень на ці цілі 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Платника. 
3. Права та обов’язки сторін 
3.1. Обов’язки Перевізника: 
3.1.1. Забезпечує перевезення приміським автомобільним транспортом окремих пільгових 
категорій громадян. 
3.1.2. Здійснює безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій громадян, які 
мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства України та визначені в 
розділі V Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 
категорій громадян Баранівської міської ради на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом  на 2019 рік, при наявності відповідного 
посвідчення, згідно встановлених маршрутів та розкладу руху. 
3.1.3. Не пізніше 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, надає Платникові у 
паперовому вигляді розрахунок компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих 
категорій громадян у приміському автотранспорті за попередній місяць. 
3.1.4. На вимогу Платника надає документи та/або їх копії, що підтверджують перевезення 
пільгових категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального 
користування за відповідний місяць. 



 
3.1.5. У разі зміни цін і тарифів на перевезення у 3-денний термін письмово повідомляє 
про це Платника з наданням підтверджуючих документів. 
3.2. Обов’язки Платника: 
3.2.1. Здійснює відшкодування компенсації Перевізникові за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян на умовах даного Договору та згідно чинного законодавства 
України. 
3.2.2. Бере на облік відповідні суми нарахувань, виключно в межах щомісячних 
кошторисних призначень на вказані цілі. 
3.3. Права Платника: 
3.3.1. Платник має право перевіряти достовірність поданих Перевізником розрахунків та 
фактичний стан надання послуг щодо перевезення окремих пільгових категорій громадян. 
  
4. Відповідальність сторін 
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. 
Порушенням зобов’язання  є його невиконання або неналежне виконання, тобто 
виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим 
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона 
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
4.3. Жодна із сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 
своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання 
зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої 
склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 календарних днів з дати 
настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
4.4. Сторони зобов’язуються внести зміни до Додатку № 2 Договору в разі зміни переліку 
окремих категорій громадян, які мають право на пільги з проїзду в транспорті згідно з 
чинним законодавством. 
4.5. Перевізник несе повну відповідальність за достовірність поданих розрахунків, 
зокрема щодо: 
- фактично здійснених рейсів за звітний період; 
- фактичної протяжності маршрутів; 
- пасажиромісткості транспорту, який використовується для пільгового перевезення 
окремих категорій громадян, визначеного договором про організацію перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом, та фактичного використання транспортних засобів 
за звітний період; 
- кількості перевезених пасажирів; 
- цін та тарифів на перевезення (без врахування автостанційного збору); 
- нарахування податку на додану вартість. 
4.6. Невиконання чи неналежне виконання умов Договору може бути однією з підстав для 
розірвання Договору. Сторона, яка ініціює розірвання Договору, попереджає другу 
сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до моменту розірвання Договору. 
4.7. Договір може бути розірвано за взаємною домовленістю сторін. 
4.8. У разі дострокового розірвання Договору Платник відшкодовує Перевізникові лише 
витрати, які взяті ним на облік на момент розірвання Договору, в порядку, визначеному 
даним Договором. 
  

5. Строк дії Договору та інші умови 
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє на визначених 
маршрутах до 31 грудня 2019 року, крім випадків дострокового його розірвання. 
5.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з 
обов’язковим складанням письмового документу. 



 
5.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів  між 
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору. 
5.4.Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 
сторін, які мають  рівну юридичну силу. 
5.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного 
законодавства України. 
     5.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, 
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього 
Договору, втрачають юридичну силу. 

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін 
  
              Платник                                                    Перевізник 
______________________________              ___________________________  
      ______________________________              ___________________________              
______________________________              ___________________________ 
______________________________              ___________________________ 
______________________________               __________________________ 
______________________________               __________________________    
______________________________               __________________________                     
______________________________               __________________________   
______________________________               __________________________ 
______________________________               __________________________ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
29 сесія 8 скликання 

 
 
12  березня  2019 року                                                                          № 1788 
 
Про внесення  змін до рішення 
сьомої сесії 8 скликання №350 від 
08.06.2017 року «Про делегування 
представників Баранівської міської 
ОТГ до Госпітальної ради» 

 
 
З метою посилення координації дій щодо реалізації на рівні Новоград-

Волинського госпітального округу державної політики у сфері охорони 
здоров’я та забезпечення участі в реформуванні вторинної медичної 
допомоги,  відповідно до наказу МОЗ України від 20.02.2017 року №165 
«Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», 
керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 

 
 В И Р І Ш И Л А:  
 
1.Внести зміни до п.1 рішення сьомої сесії 8 скликання №350 від 

08.06.2017 року «Про делегування представників Баранівської міської ОТГ 
до Госпітальної ради», виклавши його в новій редакції: 
 

«1. Делегувати від Баранівської міської ОТГ в Госпітальну раду 
Новоград-Волинського госпітального округу: 

- Кокітко Наталію Володимирівну – першого заступника Баранівського 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

- Шатровського Ігора Володимировича – головного лікаря Баранівської 
комунальної  центральної районної лікарні.» 

  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Кокітко Н.В. та на    комісію з   питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).    

 
 

Міський голова                                                       А.О. Душко          


