
 

 

                                                                                                           
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

26.06.2019                                                                                                                            № 131 
 
Про план роботи 
виконавчого комітету міської  
ради на ІІІ квартал 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан Л. Л. 
про план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2019 року, керуючись ст.27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом роботи 
виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2019 року згідно 
додатку. 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та доповнення 
до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити виконання визначених 
заходів у встановлені терміни. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Куцан Л. Л. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   



 

 

                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       рішення  
                                                                                                               виконавчого комітету  

                                                                                                            від 26.06.2019 № 131 
 

 
ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 
на  ІІІ квартал  2019 року 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    ви
конання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про схвалення звіту про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2019 року 

31 липня О. В.Василевський О.В.Василевський 

2. Про стан роботи виконкому міської ради 
із зверненнями громадян у І півріччі 2019 
року 

31 липня О. Д. Костецька О. Д. Костецька 

3. Про підсумки роботи КП «Баранівка 
міськводоканал» у І півріччі 2019 року 

31 липня Ю. С.Деревянко  Ю. С.Деревянко 

4. Про заходи щодо підготовки 
господарського комплексу до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

29 серпня С. А. Виховський  С. А. Виховський 

5. Про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради 
протоколів про адміністративні 
правопорушення у І півріччі 2019 році 

29 серпня Посадові особи 
апарату міськради 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

6. Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку за І півріччя 2019 
року 

29 серпня Л. А. Цимбалюк Л. А. Цимбалюк  

7. Про підготовку закладів освіти до нового 
навчального року        

29 серпня Р. З. Николишин Р. З. Николишин  

8. Про дотримання земельного та 
природоохоронного законодавства на 
території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади 

27 вересня О. Г. Шевчук  О. Г. Шевчук  

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю: 

- Рішення виконкому міської ради 
 
  

3. Організаційно-масові заходи: 
 9. Підготовка та проведення на території 

Баранівської громади свята Івана Купала 
та фестивалю «Риб-Фест Смолка 2019» 

6 липня Кокітко Н. В. 

Виховський С. А. 

 
 
 



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    ви
конання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 10
. 

Підготовка та проведення в с. Кашперівка 
фестивалю «Рушниками квітне Україна» 

12 липня Кокітко Н. В. 

Виховський С. А. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Муравський В. Є. 

  
  
  

 11 Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня Державного Прапора 

23 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

  

12
.  

Підготовка та проведення заходів до Дня 
Незалежності України 
 
 

24 серпня 

 

 

Кокітко Н. В. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

 13
. 

Підготовка та святкування Дня села в смт. 
Полянка 

25 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Ільчук Л. В. 

 

 

 14
. 

Підготовка та святкування Дня села в 
селах Марківка та Глибочок  

28 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Вітюк В. В. 

 

 15 Підготовка та участь у заходах щодо 
вшанування пам’яті загиблих учасників 
АТО 

29 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 16 Підготовка та святкування Дня села в с. 
Табори 

11 вересня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Грановський О. М. 

  

 17
. 

Підготовка та проведення заходів до Дня 
міста 

14 вересня Кокітко Н. В. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 18 Підготовка та проведення свята врожаю – 
«Органік Фест» на базі Рогачівського 
старостинського округу 

21 вересня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Дейнека В. П. 

 

 19 Підготовка та святкування Дня села в с. 
Мирославль 

27 вересня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Закусило Н. І. 

 



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    ви
конання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 20
. 

Забезпечити проведення засідань комісій 
виконкому (щодо розгляду заяв громадян 
для надання матеріальної допомоги, з 
питань захисту прав дітей, 
адміністративної, житлової, з питань 
будівництва), опікунської ради, 
громадської ради, молодіжної ради 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 21
. 

Прийом громадян з особистих питань, 
розгляд їх звернень 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 
 
 
 
 
 
 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 22
. 

Інформування населення через засоби 
масової інформації про діяльність 
виконавчого комітету 
 

Протягом 
кварталу 

Костецька О. Д. 

Пилипко Л. О. 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2019                                                                                                                               № 132 
 

Про підсумки роботи 
закладів освіти міської ради 
за 2018-2019 навчальний рік та 
підготовку закладів до нового  
навчального року 
 

    Заслухавши звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2018/2019 н.р., виконавчий 
комітет міської ради зазначає, що у підпорядкуванні відділу освіти перебуває 29 закладів 
освіти, у яких дошкільну освіту здобувають 754 вихованці, загальну середню – 2445 учнів, 
позашкільну – 639. Забезпечено стабільне функціонування та належний рівень організації 
освітнього процесу, що підтверджують результати предметних олімпіад (115 переможців ІІ 
та 7 переможців ІІІ етапу), конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (4 
переможці обласного етапу), 61 диплом міжнародних, всеукраїнських і обласних конкурсів 
із позашкільної освіти. 
  Проводиться постійна робота з покращення умов надання освітніх послуг і зміцнення 
навчально-матеріальної бази: проведено термомодернізацію ОНЗ «Баранівська гімназія» та 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст., придбано шкільний автобус, уведено в дію футбольне поле зі 
штучним покриттям, закуплено меблі, дидактичне обладнання й комп’ютерну техніку для 1 
класів, товари довгострокового користування, проведено значні обсяги ремонтних робіт 
систем водопостачання й опалення.  Забезпечено якісний рівень організації підвезення й 
оздоровлення учнів. 
   Фінансування закладів освіти здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету та за кошти місцевого бюджету. Усього кошторисні призначення на 2019 рік 
складають: за загальним фондом - 81 млн. грн., за спеціальним – 2,29 млн. грн. та кошти 
спеціального фонду на капітальні видатки – 3,6 млн. грн. Касові видатки за 5 місяців 2019 
року за загальним фондом - 34,6 млн. грн., із них освітня субвенція – 17,6 млн. грн., видатки 
спеціального фонду – 3,6 млн. грн.  
    Беручи до уваги все вище сказане, керуючись пп.3 п «а» п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ:  

1. Звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2018/2019 н.р. взяти до відома. 
2. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.): 

1) продовжувати роботу з формування оптимальної мережі закладів освіти; 
2) неухильно дотримуватися фінансової дисципліни та вжити заходи для 

подолання дефіциту бюджету в 2019 році;  
3) забезпечити повноцінну підготовку закладів освіти до початку 2019/2020 

н.р. й опалювального сезону; 
4) покращити якість роботи харчоблоків закладів освіти; 
5) систематично провадити заходи з енергозбереження; 



 

 

6) долучатися до участі в проектах, які дозволяють отримувати грантові 
кошти; 

7) забезпечити створення належних умов для здобуття освіти особами з 
особливими освітніми потребами; 

8) здійснювати систематичні заходи з соціального захисту учасників 
освітнього процесу; 

9) продовжити впровадження Концепції «Нова українська школа» та 
створення нового освітнього простору; 

10) вжити заходи з морального та матеріального стимулювання педагогічних 
працівників за підсумками 2018/2019 н.р. 

11) здійснити комплексне вивчення викладання навчальних предметів у 
Смолдирівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, наслідки вивчення узагальнити 
довідкою, яку розглянути на колегії відділу освіти міської ради та 
рекомендації винести на розгляд сесії міської ради 

3. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) постійно передбачати 
відповідні видатки  на фінансування премій міської ради обдарованим дітям за 
результатами навчального року та всі обов’язкові видатки на утримання 
закладів освіти. 

4. Старостам старостинських округів громади щорічно до 20 серпня надавати 
відділу освіти Баранівської міської ради персональні дані дітей шкільного віку, 
що проживають на території старостату за формою: прізвище, ім’я та по 
батькові, дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання 
(заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими 
освітніми потребами. Також включати до списків осіб, що здобули повну 
загальну середню освіту. Систематично інформувати відділ освіти по мірі 
прибуття та вибуття дітей шкільного віку по старостинських округах.  

5. Контроль за виконанням та дотриманням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Н.В.Кокітко. 
 

                                                                                            

Міський голова                                                                                                    А. О. Душко 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                     Додаток 

                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                     від 26.06.2019 № 132 

Про підсумки роботи відділу та закладів освіти  
Баранівської міської ОТГ за 2018/2019 навчальний рік і підготовку до нового 

2019/2020 навчального року 
 
 
У 2018/2019 навчальному році відділ і заклади освіти  Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади працювали над реалізацією головних завдань державної політики в 
сфері освіти, приведенням системи провадження освітньої діяльності у відповідність до 
нового Закону України «Про освіту», упровадженням Концепції «Нова українська школа».  

 
Аналізуючи підсумки роботи усього освітянського колективу громади в 2018/2019 н.р., 

можна констатувати, що за активної підтримки міської ради, у співпраці з іншими відділами 
та установами, батьківською громадськістю  вдалося розв’язати багато проблемних питань і 
в основному  забезпечити належне функціонування закладів освіти. 

 
Після чергового етапу оптимізації мережі закладів освіти, у підпорядкуванні відділу 

освіти станом на 01.09.2018 року перебувало 13 закладів загальної середньої, 14 дошкільної 
та 1 позашкільної освіти.   

 
Дошкільна освіта 

    Станом на 01.01.2019 року в громаді функціонувало  8 закладів дошкільної освіти з 
режимом роботи 9-10,5 год (3 - ясла-садки, 5-дитячі садки) та 6  малокомплектних на базі 
ЗЗСО з режимом роботи 4 год. 
 
    Усього в них було створено 36 груп: із них 6 ясельних, 30 дошкільних, 9 короткотривалого 
перебування дітей. Протягом 2018 року призупинили свою діяльність Глибочанський та 
Климентіївський ДНЗ у зв’язку зі зменшенням чисельності контингентів.  Вихованці 
вказаних закладів забезпечені дошкільною освітою та відвідують  Старогутянський, 
Першотравенський  та Вірлянський ДНЗ. У травні 2019 р. Баранівською міською радою 
ухвалено рішення про ліквідацію Берестівського та Мирославльського ДНЗ 
короткотривалого перебування (тривають ліквідаційні процедури). До 01.09.2019 року 
планується уведення в дію Мирославльського закладу дошкільної освіти повного дня. 
 
     За даними проведеного обліку  у громаді проживають 1445 дітей від 0 до 6 років. Кількість 
дитячого населення переважно зменшилась у сільській місцевості. У 2018/2019 н.р. 
відвідували дошкільні заклади 754 дитини. 20 дітей було охоплено соціально-педагогічним 
патронатом. Перебувають в черзі на влаштування до ЗДО 119 дітей міста Баранівка. Відсоток 
охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної освіти становив 82,5%.  
   Директорами  закладів дошкільної освіти проводилася належна робота щодо організації 
харчування дітей у відповідності статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» та 
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних  навчальних закладах. У 8 садках було 
організовано 3-разове харчування. Харчувалося 657 дітей.  Звільнено від плати за харчування 
54 дитини, з них 10 дітей воїнів АТО. Виконання натуральних  норм харчування в середньому 
становило 89% в яслах та 80% у садках.  
 
    Середня вартість утримання одного вихованця за 2018 рік становила 19764 грн. 
 



 

 

     Організацію освітнього процесу забезпечували 85 педагогічних працівників, 50 з яких 
мають вищу педагогічну освіту, у тому числі 25 фахову.  
 
   Проводилися заходи щодо забезпечення особистісного зростання кожної дитини з 
урахуванням її задатків, нахилів, здібностей. У 2018/2019 н.р. в ЗДО працювали 13 гуртків  
за інтересами. 218 дітей відвідували гуртки з розвитку мовлення, оригамі, бісероплетіння,  
театральний, хореографічний тощо.  
 
   Здійснювався постійний контроль за станом здоров’я дітей. За результатами медичних 
оглядів складені листки здоров’я та відповідно промарковані меблі. Проведений облік дітей, 
що віднесені до диспансерної групи. 
 
      Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти громади у 2018/2019 
навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 
дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-
патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів. Заклади 
дошкільної освіти  працювали за такими  змістовими напрямками: патріотичне, екологічне 
виховання, формування основ здорового способу життя та  комунікативно-мовленнєвий 
розвиток дошкільників. 
 
   Надавалась дієва допомога працівникам закладів дошкільної освіти з питань організації 
освітнього процесу,  практикувались різноманітні форми методичної роботи (семінари, 
семінари-практикуми, методичні об'єднання, тренінги, ділові ігри, виставки, консультації, 
школи передового досвіду тощо), проведення яких було спрямоване на пошук неординарних 
шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та 
запитів батьків на якісну дошкільну освіту.  
 
   Дошкільники громади взяли активну участь у Всеукраїнських конкурсах (Полянківський  
та Зеремлянський ДНЗ нагороджені грамотами облуон за участь у  конкурсі на кращий стан 
з фізичного виховання)  
 
   Відомості про освітню діяльність працівників дошкільної освіти громади систематично 
висвітлювалися в засобах масової інформації. 
 
    У всіх закладах дошкільної освіти вчасно було проведено поточні ремонти. У 
Баранівському ЗДО вдалося утеплити головний корпус.  
 

Загальна середня освіта 
     Мережа закладів загальної середньої освіти громади станом на 01.09.2018 року складалася 
з ОНЗ «Баранівська гімназія», 4 шкіл І-ІІІ ст., 8 шкіл І-ІІ ст. Рішеннями Баранівської міської 
ради влітку 2018 року було призупинено діяльність Гриньківської ЗОШ І ст. та 
реорганізовано Зеремлянську й Рогачівську ЗОШ І-ІІІ ст. у гімназії. 
  Рішенням 30-ї позачергової сесії Баранівської міської ради від 12.06.2019 року створено 
опорний заклад освіти «Баранівський ліцей №2 ім.О.Сябрук» з філіями «Зеремлянська 
гімназія» та «Климентіївська гімназія» (одночасно ухвалені рішення про їх ліквідацію як 
юридичних осіб). 
    До 1 класу  01 вересня 2018 року  було зараховано 271 учня (19 класів). Усього в 2018/2019 
н.р. за шкільними партами громади навчалося 2445 учнів , що на 71 більше попереднього 
навчального року.  Із них – 254 учні 9-х класів та 98 учнів 11-х класів. Загалом було 
організовано навчання у 164 класах (на 6 менше, ніж у 2017/2018 н.р. – один із засобів 
оптимізації).  
     Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської ради було 
затверджено мережу 27 груп подовженого дня у 6 ЗЗСО (14,75 ставки), що з 01.09.2018 р. 



 

 

фінансуються з місцевого бюджету, які відвідували 589 школярів. Організовано роботу 36 
гуртків і секцій, якими було охоплено 634 учня. 
    28  школярів навчалися за індивідуальною формою навчання. (у т.ч. учні  класів із 
наповнюваністю до 5 учнів).  
     39 учнів  мали статус дітей із особливими освітніми потребами, із них 11 у сільській 
місцевості.  У 2018 році була розширена мережа інклюзивних класів, загалом організоване 
інклюзивне навчання для чотирьох учнів  (по одному з ОНЗ «Баранівська гімназія» (5 клас), 
Кашперівської (6 клас) та Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. (7 клас), Рогачівської гімназії ( 1 
клас)). До штатних розписів цих ЗЗСО введено посаду асистента вчителя. Для кожного 
школяра було розроблено індивідуальну програму розвитку відповідно до висновку обласної 
ПМПК. Педагоги та практичні психологи даних шкіл проводили із ними корекційно-
розвиткові заняття. За кошти спеціальної субвенції придбані засоби для корекції 
психофізичного розвитку учнів Смолдирівської та Кашперівської  ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну 
суму на суму 5167 грн., а також проведено фінансування видатків на оплату послуг за 
проведення корекційно-розвиткових занять у інклюзивних класах цих закладів у сумі 28,4 
тис. грн. у 2018 році та  у 2019 році виділено 23 тис. грн. спеціальної субвенції на інклюзивне 
навчання в ОНЗ «Баранівська гімназія» і Рогачівській гімназії. 
     Освітній процес у 2018/2019 н.р. у закладах загальної середньої освіти громади 
забезпечували 331 педагогічний і 171 технічний працівники. Серед педагогів  124 спеціалісти 
вищої кваліфікаційної категорії, 84 - І категорії, 43 – ІІ категорії, 31 – спеціаліст, 22 мали 
звання «учитель-методист» та 75 «старший учитель». Працювали 8  педагогів з освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра, 9 - молодшого спеціаліста (неповна вища освіта). Щодо 
стажу педагогічної роботи: 18 учителів-пенсіонерів, 14 мають до 3 років педагогічного 
стажу, 53 – від 3 до 10 років,  78 - від 10 до 20 років та 186 вчителя  -  понад 20 років педстажу.  
 

З 1 вересня 2018 року після проведення всіх необхідних юридичних процедур 
розпочав роботу Баранівський міжшкільний ресурсний центр. Процес його створення та 
роботи супроводжується численними юридичними, технічними й фінансовими труднощами. 
Тому є потреба детальніше зупинитися на деяких аспектах: 

- сучасне обладнання для майстерень і теплиці, що встановлена на базі Полянківської 
ЗОШ І-ІІІ ст., закуплено за грантові кошти в рамках проекту «Молодіжний кластер 
органічного розвитку» (це цільові кошти Європейського Союзу й використання їх на 
будь-які інші цілі суворо заборонено); 

-  на базі МРЦ у 2018/2019 н.р. вивчався тільки предмет «Технології» (учні ОНЗ 
«Баранівська гімназія» та Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 у межах узгодження 
внутрішніх розкладів уроків) та працювали гуртки з технічної й обслуговуючої праці, 
3-D-моделювання для дітей усієї громади за їхнім бажанням; 

- ніякого «роздування» штатів немає: фінансування в 2018/2019 н.р. здійснювалося в 
межах навчального навантаження згідно освітніх програм, як і в попередні роки. 
Різниця лише в тому, що години трудового, які раніше оплачувалися по кошторисах 
шкіл, оплачувалися з кошторису МРЦ. Так само й з обслуговуючим персоналом. 
Тобто проста «перестановка доданків»; 

- на стадії завершення організація роботи вечірніх коворкінгів; 
- головна перевага  у тому, що як відокремлений заклад міжшкільний ресурсний центр 

має змогу надавати освітні  послуги учням усіх шкіл громади, а не якогось 
«вибраного» у разі, якби обладнання було б завезене лише в якусь одну школу. 

-  
   Проте, у кінці навчального року виникли величезні кадрові проблеми, а саме: за 

власним бажанням звільнилися директор та бухгалтер МРЦ. Окрім того, так і не вдалося 
вирішити питання отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності. Тому, зважаючи 
ще й на затвердження Міністерством освіти і науки України нового положення про 
міжшкільний ресурсний центр,  доведеться реорганізувати МРЦ, закріпивши, скоріше за все,  



 

 

лише функцію ресурсного центру (надання матеріально-технічної бази) без освітньої 
діяльності. 

  Оперативно, відповідно до графіків і механізмів, затверджених Міністерством освіти і 
науки України, у 2018 році було проведено замовлення підручників для 1, 5 та 10 класів. 
Практично всі замовлені посібники завезені до ЗЗСО, окрім: 

- Гунько. Англійська мова. 1 клас – 35 прим. 
- Волощук. Зарубіжна література. 5 клас. – 305 прим. 
- Калініна. Англійська мова. 5 клас. – 71 прим. 
- Ривкінд. Інформатика. 5 клас. – 21 прим. 
- Бевз. Математика. 10 клас. – 6 прим. 
- Морзе. Інформатика. 10 клас. – 169 прим. 
- Ривкінд. Інформатика. 10 клас. – 21 прим. 
- Гарасимів. Захист Вітчизни. 10 клас. – 152 прим. 
- Туташинський. Технології. 10 клас.  – 175 прим. 
- Ходзицька. Технології. 10 клас. – 6 прим. 
- Біленко. Технології. 10 клас. – 8 прим. 

 
У 2019 році ЗЗСО замовили підручники для 2,6 та 11 класів, доставка яких має 

розпочатися до кінця червня. 
 
    Ще одна знакова подія в освітянській галузі 2018/2019 н.р. – розпочали роботу наглядові 
ради ОНЗ «Баранівська гімназія», Баранівської  ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Баранівського закладу 
дошкільної освіти комбінованого типу «Сонечко». Надалі вони будуть створені в кожному 
закладі й працюватимуть над тим, щоб їх робота покращувалась. 
    Головним показником якості освіти є  державна підсумкова атестація та зовнішнє 
незалежне оцінювання. У 2019 році 98 випускників із 5 ЗЗСО І-ІІІ ступенів проходили ЗНО-
ДПА. Відділ освіти забезпечив своєчасний безкоштовний підвіз усіх учасників до пунктів 
тестування у м. Новограді-Волинському та Житомирі. Із 16 претендентів на золоті медалі 
підтвердили відзнаку «Золота медаль» 2 випускників, 8 – отримають срібні медалі, 6 не 
підтвердили відзнаку.  
 
Рейтинг по предметах: 

1. Українська мова і література: 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 11 уч. – 81,8% 
ОНЗ «Баранівська гімназія» - 40 уч. - 75% 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 35 уч. – 51,4% 
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 4 уч. – 25% 
Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 8 уч. – 25% 
 

2.  Математика: 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 8 уч. – 75% 
ОНЗ «Баранівська гімназія» - 25 уч. - 72% 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 23 уч. – 57% 
 

3. Історія України: 
ОНЗ «Баранівська гімназія» - 17 уч. – 64,7% 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 6 уч. – 50% 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 18 уч. – 39% 
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 4 уч. – 25% 
Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 8 уч. – 25% 



 

 

 
4. Біологія: 

Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 5 уч. – 60% 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 12 уч. – 58,3% 
Смолдирівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 8 уч. – 37,5% 
ОНЗ «Баранівська гімназія» - 9 уч. – 22,2% 
Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 4 уч. – 0% 
 

5. Географія: 
ОНЗ «Баранівська гімназія» - 10 уч. – 70% 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 4 уч. – 50% 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 уч. – 0% 
 

6. Фізика: 
ОНЗ «Баранівська гімназія» - 7 уч. – 100% 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 4 уч. – 75% 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 уч. – 0% 
 

7. Англійська мова; 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 9 уч. – 77,8% 
ОНЗ «Баранівська гімназія» - 12 уч. – 75% 
 

8. Німецька мова 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 уч. – 100% 

 
У листопаді – грудні 2018 року було проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 18 предметів, у яких взяли участь учні 7-11 класів закладів загальної 
середньої освіти. З поміж 181  призера  районних змагань 115 учнів шкіл громади. За 
підсумками ІІ етапу найкращі результати показали здобувачі освіти ОНЗ «Баранівська 
гімназія» (47 призерів, з них – 23 переможці), Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Сябрук 
(35 призерів, з яких 10 переможців) Високу активність та результативність 
продемонстрували здобувачі освіти Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. Разом із тим, не здобули 
жодної перемоги учні Климентіївської, Суємецької, Явненської ЗОШ І-ІІ ст. 

 
За підсумками ІІІ (обласного) етапу маємо 7 призових місць: 6 здобули учні 

Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 ім. О.Сябрук, 1 – ОНЗ «Баранівська гімназія». 
 
У 2018/2019 н.р. семеро учнів ОНЗ «Баранівська гімназія» презентували свої 

дослідження на  Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН у відділеннях «Філософія та суспільствознавство», «Історія», «Хімія та 
біологія», «Екологія та аграрні науки», «Мовознавство». Юні дослідники продемонстрували 
глибокі знання з різних предметів під час написання контрольних робіт та достойно 
здійснили захист власних наукових проектів. Здобули перемогу: І абсолютне місце – Хотян 
Марина, учениця 10 класу (секція «Валеологія»), І місце – Ковальчук Олександр, учень 10 
класу (секція «Медицина»), ІІ місце – Осіпчук Вікторія, учениця 10 класу (секція 
«Лісознавство»), ІІІ місце – Мамчур Василь, учень 9 класу (секція «Правознавство»). 
     
   У листопаді-грудні  відбувся І етап Всеукраїнських мовних конкурсів, зокрема, імені Петра 
Яцика, у якому взяли участь 56 учнів 5-11 класів майже всіх шкіл Баранівської ОТГ, та ім. 
Тараса Шевченка, де 55 юних шевченкознавців з 10 навчальних закладів Баранівської 



 

 

громади продемонстрували належні знання з творчості Кобзаря. Учениця Баранівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.№2 Бричковська Фаїна здобула І місце в області в мовному конкурсі ім. П.Яцика. 
    Протягом 2018/2019 навчального року здобувачі закладів загальної середньої освіти брали 
участь і в інших інтелектуальних, літературних, мистецьких і спортивних змаганнях 
міського, обласного та загальнодержавного рівня.  Проведено міські змагання практично з 
усіх видів спорту, що входять у залік спартакіади серед школярів. 
   Рішенням 21 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 21.06.2018 р. був затверджений 
Порядок призначення щорічної премії міської ради учням та вихованцям закладів загальної 
середньої, позашкільної та спеціальної освіти Баранівської ОТГ. Таким чином, є можливість 
матеріально стимулювати наших обдарованих дітей, але на жаль немає фінансових ресурсів 
і за підсумками 2018/2019 н.р. ці видатки не профінансовані. 

    У 2018 році на належному рівні було організовано роботу з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників як на рівні закладів освіти, так і на загальноміському – для всіх 
категорій проведені семінари (детальна інформація про них на сторінці «Освіта Баранівки» 
у Фейсбук). Забезпечено якісне виконання плану-графіка курсової перепідготовки на базі 
Житомирського ОІППО на 2018 рік. Методичний кабінет координував підготовку вчителів 1 
класів до роботи в умовах Нової української школи, зокрема забезпечено проведення 
навчання учителів 1-х і 4-х класів на базі ОНЗ «Баранівська гімназія» під керівництвом 
тренера НУШ, учительки даного закладу Сташкевич С.А., у якому взяли участь учителі і 
району, і Дубрівської, і Довбиської ОТГ, учителів англійської мови на базі Баранівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.№2 ім. О.Сябрук та ліцею ім. Лесі Українки м. Новограда-Волинського, заступників 
директорів на базі Новоград-Волинського колегіуму та ЗОШ №36 м. Житомира.  

 
 У 2018 році  учителька географії Олійник Н.В. та учитель «Захисту Вітчизни» Довгий 

Б.В. Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 ім. О.Сябрук взяли участь у відбіркових етапах 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 

 
На обласну педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини-2019» за 

результатами міського відбіркового етапу представлено 8 авторських посібників 
педагогічних працівників закладів освіти громади, із них 7 удостоєні дипломів (2 – 1 ступеня, 
2 – 2 ступеня, 3 – 3 ступеня). 

 
 У 2019 році продовжено практику діяльності пришкільних мовних таборів. Загалом 

із 03.06.2019р. було організовано роботу 12 таборів з 4-годинним перебуванням: 24 групи, 
362 учні. Основною складовою їх роботи було розширення можливостей вивчення 
англійської та німецької мов. Окрім того, закуплено 42 путівки в Дитячому оздоровчому 
закладі санаторного типу «Лісова казка» смт. Кам’яний Брід. На це виділено 350 тис.грн. 
Вартість однієї путівки 8190 грн. Відпочинок відбудеться в дві черги: з 19.07.2019 – 20 учнів 
та з 10.08.2019 – 22 учні. Путівки будуть розподілені між школами відповідно до наказу 
відділу освіти пропорційно до контингентів. 

 
    Відділом освіти розроблений проект побудови спортивного залу Баранівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.№2 ім. О.Сябрук, який схвалений міською радою й поданий на конкурс у Міністерство 
регіонального розвитку. Переможцем «Бюджету участі»  в 2018 році стала  Полянківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
  З 2019 року міською радою започатковані публічні звіти всіх підрозділів у засобах масової 
інформації. Звіти більше 50% закладів освіти громади вже опубліковані в газеті «Баранівські 
факти» й на офіційних інтернет-сторінках міської ради. Уся публічна інформація, 
передбачена законодавством про освіту, оприлюднюється на сайтах закладів освіти або на 
сайті відділу освіти.  
  У минулому навчальному році згідно з новим Законом України «Про освіту», на підставі 
положення, затвердженого міською радою, проведені конкурси на заміщення двох вакантних 
посад директорів закладів загальної середньої освіти, а саме Зеремлянської гімназії й 



 

 

Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. Таким чином, розпочата практика контрактної форми 
призначення керівників шкіл. 
 

Позашкільна освіта 
   У  2018/2019 н.р.  у Баранівському міському Будинку дитячої творчості навчалося 639 
вихованців віком від 5-ти до 18-ти років. Кількість груп – 36, гуртків -  21. 
У штаті  11 педагогів,  із них  7 основних працівники,  4 сумісники. 
Освітній процес здійснюється за такими напрямками: 

- художньо-естетичний: 14 груп - 276 гуртківців, 
- науково-технічний – 2/33 ,  
- спортивно-туристський  -  4 / 79, 
- декоративно-прикладний  - 16/ 251. 

 
 Протягом  навчального року в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах 
узяв участь 171 вихованець міського Будинку дитячої творчості. Завоювали 61 диплом  із 
них: 2 міжнародного, 5 всеукраїнського та 54 обласного рівнів. 

Охорона праці та безпека життєдіяльності 
Як свідчить аналіз оперативної звітності по травматизму за 2018 рік серед здобувачів 

освіти Баранівської ОТГ під час освітнього процесу (на перерві)  травмовано 2 учні (1 – ОНЗ 
«Баранівська гімназія», 1 – Глибочанська ЗОШ І-ІІ ст.)  через необережність та  1 учень 
Зеремлянської гімназії (падіння через поштовх). Травматизм у ЗДО відсутній.  Побутовий 
травматизм у ЗЗСО 9 випадків,  30  - через хвороби.  

 
      У ході підготовки закладів освіти до 2018/2019 навчального року проводилась  перевірка 
електропроводки, ремонтувалося пічне опалення, щитові та електрообладнання, перевірені 
вентиляційні канали, розчищені евакуаційні виходи тощо. У 13  ЗЗСО та 14 ЗДО проведено 
технічне обслуговування та  перезаряджено  всі наявні вогнегасники. Перевірено стан 
захисного заземлення та ізоляції електромереж.  
 
       На належному рівні організовано проходження керівниками та відповідальними 
посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки, цивільного захисту та з охорони 
праці. Так, у 2018 році такі заняття пройшли 10 керівників закладів освіти. 
 

Фінансово-господарська діяльність 

    Загальний бюджет галузі освіти ОТГ у 2018 році становив 75,1 млн. грн. Із них: освітня 
субвенція – 37,1 млн. грн. ( при потребі 48 млн. грн.), видатки місцевого бюджету – 38,1 млн. 
грн.  
   У 2018 році  після введення в дію Кабінетом міністрів України нової формули нарахування 
освітньої субвенції, яка відповідно до законодавства спрямовується виключно на 
фінансування заробітної плати вчителів шкіл, у нашій громаді вже, починаючи з 01 січня 
2018 року, була зафіксована недостатність 11,5 млн. грн. на цю потребу. Станом на 
01.12.2018 року вона зменшилась до 5,6 млн. грн.  
  Починаючи з липня виникали ситуації із заборгованістю з виплати заробітної плати 
вчителів, що призвело до публічних акцій протесту у кінці року, під час яких лунали 
звинувачення на адресу керівництва громади, відділу освіти у бездіяльності та халатності, 
що призвела до заборгованості. А також були озвучені претензії в тому, що громада не 
виділяє власних коштів на ці потреби. 
   За кошти громади фінансується:  

- заробітна плата всіх працівників закладів дошкільної освіти, міського будинку 
дитячої творчості, відділу освіти, міжшкільного ресурсного центру та технічно-
обслуговуючого персоналу шкіл; 

- комунальні послуги (електроенергія, газ, водопостачання); 
- тверде паливо для котелень; 



 

 

- паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів; 
- продукти харчування для дітей пільгових категорій; 
- оздоровлення дітей; 
- капітальні й поточні ремонти приміщень, техніки й т.д.; 
- закупівля матеріалів, обладнання й інвентаря; 
- підвищення кваліфікації педагогів; 
- відрядження команд на обласні змагання, конкурси й олімпіади; 
- а з 01вересня громада перебрала на себе ще й оплату праці вихователів груп 

подовженого дня, керівників гуртків у школах, доплати за завідування навчальними 
кабінетами. 
 
Загалом за 2018 рік з бюджету громади на всі ці видатки використано 39,5 млн. грн. У 

тому числі: 24,3 млн. грн. на заробітну плату, 1,5 млн. грн. на продукти харчування, 1, 3 млн. 
грн. на природний газ, 1,1 млн. грн. на дрова й вугілля, 767 тис. грн. на електроенергію, 990 
тис. грн. на бензин і дизпаливо. 

 
Як комунальний власник Баранівська міська рада у 2018/2019 н.р. вживала заходи для 

поліпшення умов навчання наших дітей.  
 
Зокрема: 
- Спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO реалізовувався 

проект з капітального ремонту-термомодернізації Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія». Загальна вартість контрактної кредитної угоди – 6,5 млн. грн., у тому 
числі співфінансування з місцевого бюджету – майже 2 млн. грн. 

- Завершена реалізація проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. (корпус №1)» за кошти інфраструктурної субвенції. Загальна 
вартість – 1,5 млн. грн. 

- Уведено в дію футбольне поле зі штучним покриттям на території ОНЗ «Баранівська 
гімназія». Загальна вартість – 1,4 млн. грн., у т.ч. співфінансування з місцевого бюджету – 
624 тис.грн. 

- Придбано ще один шкільний автобус (вартість – 1, 5 млн. грн., у т.ч. 
співфінансування  громади – 540 тис. грн.).  Таким чином, автобусний парк відділу освіти 
тепер нараховує 8 транспортних одиниць, але й цього ще недостатньо. Усього шкільними 
автобусами підвозяться 384 учні шкіл, 51 вихованець дошкільних закладів, 139 
педпрацівників. 

- У листопаді-грудні до закладів загальної середньої освіти для 1 класів у рамках 
реалізації Концепції «Нова українська школа» завезено нові одномісні парти й стільці, 
дидактичні матеріали, ноутбуки, МФУ  та ламінатори. Загальна сума закупівель – 806,4 тис. 
грн. Це кошти спеціальної субвенції з держбюджету та 109 тис. грн. коштів громади. 

- Придбано товари довгострокового користування на загальну суму 158 тис.грн.. 
- Проведено поточні ремонти систем опалення, водопостачання на суму 259 тис.грн. 
У червні 2018 року придбано 54 путівки для оздоровлення учнів шкіл на базі 

Кам’янобрідського санаторію «Лісова казка» на загальну суму 325,8 тис. грн. 

Започатковано учнівський проект «Шкільне телебачення», для реалізації якого придбано 
спеціальне обладнання на 65 тис. грн. До участі в ньому також залучаються діти всієї 
громади. 
     Усе це свідчить про те, що Баранівська міська рада виконує всі покладені на неї 
повноваження як засновника закладів освіти. 
     Починаючи з 01 січня 2018 року ми  щоденно вживали всіх можливих заходів, щоб 
ліквідувати  недостатність  освітньої субвенції: вийшли на прямі контакти з Міністерством 
освіти і науки, Міністерством фінансів, Верховною Радою,  облдержадміністрацією та 
обласною радою, Асоціацією міст України, а також безпосередньо з авторами-розробниками 



 

 

цієї «революційної» формули. Усі наші офіційні звернення розміщені на сайтах відділу 
освіти та міської ради, на офіційних сторінках у Фейсбук. 

     Були проведені громадські слухання в кожному населеному пункті, де є проблема з 
наповнюваністю класів, окремо зустрічалися з батьками й педколективами. Результат 
ідентичний – усі категорично проти закриття шкіл. Така ж позиція й більшості депутатського 
корпусу. 

      Власними непопулярними діями: 1) призупинення діяльності Берестівської, 
Гриньківської,  Мирославльської ЗОШ І ступеня, Глибочанського й Климентіївського ДНЗ 
короткотривалого перебування, у яких навчалося 12 і менше дітей; 2) об’єднання класів з 
низькою наповнюваністю в ОНЗ «Баранівська гімназія» та Баранівській ЗОШ І-ІІІ ст.№2; 3) 
обмеження кількості годин на  факультативи й курси за вибором; 4) зменшення доплати за 
престижність з 20 до 5% - змогли скоротити 30,8 педставок і зменшити цю недостатність на 
6 млн. При цьому практично всі вчителі були працевлаштовані і мали достатнє 
навантаження. 

    Є висновки аудиту, проведеного обласним департаментом фінансів у 2018 році, у якому 
визначено конкретні школи, які потрібно оптимізувати, а також зафіксовано 113 зайвих 
педагогічних ставок. Аналогічну перевірку було проведено й у березні 2019 року. За її 
результатами в Баранівській ОТГ в поточному  фінансовому році є 77 зайвих учительських 
ставок. 
   Окрім того, ми маємо результати  двох судових розглядів у 2018 році за позовом управління 
Держпраці та розслідування прокуратури за позовами педагогічних працівників, якими 
складу злочину в діях Баранівської міської ради не виявлено. 
     У грудні додатково  із обласного бюджету було виділено 4,8 млн. грн. (резерв освітньої 
субвенції та стабілізаційна дотація), за рахунок яких 28.12.2018 р. повністю була виплачена 
заробітна плата педагогам ЗЗСО за листопад і грудень. 
     2019 рік менш напружений фінансово. Недостатність з освітньої субвенції складає 3,5 
млн. з урахуванням 57 ст., по місцевому бюджету - 4,2 млн. грн. Таким чином, знову 
нагальним є питання економії й оптимізації. Виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету не передбачається. Тому постійно проводиться аналіз виконання кошторисних 
призначень та пошук конкретних шляхів подолання недостатності.   
   За 5 місяців касові видатки загального фонду склали 34,6 млн. грн., із них освітня субвенція 
– 17,6 млн. грн., видатки спеціального фонду – 3,6 млн. грн. Станом на 18.06.2019 р. відсутня 
заборгованість із виплати заробітної плати педагогам шкіл: виплачено зарплату, відпускні, 
матеріальну допомогу на оздоровлення вчителям ОНЗ «Баранівська гімназія», Баранівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст., котрі 
відбувають у відпустку з 15.06.2019р. включно.  
 
    Усі кошти, що надійшли з місцевого бюджету в 2019 році використані повністю, у тому 
числі 29,5 млн. грн. на заробітну плату, 2,3 млн.грн. на енергоносії, 663 тис. грн. на продукти 
харчування, 2,6 млн.грн. погашення кредиту НЕФКО за термомодернізацію ОНЗ 
«Баранівська гімназія». 
   У бюджет 2019 року заклали підвищення середньої вартості обіду в закладах загальної 
середньої освіти до 10 грн. та нові норми вартості середньоденного харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти.  Сесію міської ради затверджено регуляторний акт про 
збільшення ставок за оренду приміщень закладів освіти. 
   У червні 2019р. за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток придбано 
комп’ютерну техніку в Баранівську ЗОШ І-ІІ ст. та Смолдирівську ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 52 
тис. грн. (1% співфінансування з місцевого бюджету). 
    Вдалося виконати значний обсяг ремонтних робіт: 

1) виконані й профінансовані ремонтні роботи: 
- системи водопостачання й каналізації ОНЗ «Баранівська гімназія» - 75,6 тис. грн.; 



 

 

- гідрохімічне очищення системи опалення ОНЗ «Баранівська гімназія» - 200 тис. грн.; 
- теплотраси Баранівського ЗДО «Сонечко» - 181 тис. грн.; 
- пішохідних доріжок Рогачівського ДНЗ – 96,4 тис.грн; 
- системи водопостачання та каналізації Рогачівської гімназії – 3,9 тис.грн.. 

2) виконані, але не профінансовані поточні ремонти: 
- водогону в їдальні Климентіївської ЗОШ І-ІІ ст. – 1,1 тис.грн.; 
- системи водопостачання та каналізації Баранівського ЗДО «Сонечко» - 146,5 тис.грн. 

   Окрім того, за кошти місцевого бюджету придбано набори першокласників на суму 16,2 
тис. грн., паливно-мастильні матеріали на суму 300 тис. грн., автозапчастини для шкільних 
автобусів та різноманітні господарські товари для закладів освіти на суму близько 200 тис. 
грн. 
   У рамках підготовки до нового 2019/2020 н.р.: 

- в усіх закладах освіти проводяться щорічні косметичні ремонти; 
- розпочалися роботи з капітального ремонту санітарних кімнат з вентиляційною 

системою в ОНЗ «Баранівська гімназія» - 567,8 тис.грн. спеціальної субвенції з 
державного бюджету; 

- розпочався капітальний ремонт Мирославльського закладу дошкільної освіти – 300 
тис.грн. інфраструктурної субвенції; 

- виготовляються проекти з капітального ремонту туалетів Баранівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.№2 ім.О.Сябрук, Полянківської та Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. (кошти спеціальної 
субвенції з державного бюджету); 

- заплановані ремонти роздягальні в спортзалі, а також системи водопостачання й 
каналізації в їдальні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст., вуличних павільйонів й системи 
опалення Вірлянських ДНЗ і ЗОШ,  системи опалення з заміною циркуляційного 
насоса Рогачівського ДНЗ, вхідного ганку й системи водопостачання харчоблоку 
Полянківського ДНЗ, системи водопостачання й каналізації Баранівського ЗДО 
«Сонечко», завершення капітального ремонту Острожецького ДНЗ та 
термомодернізації Баранівського ЗДО «Сонечко»; 

- планово буде проведена заміна електролічильника в Явненській ЗОШ І-ІІ ст., повірка 
5-и газових лічильників із закладів, що опалюються природним газом, перезарядка 
вогнегасників і придбання необхідної кількості нових, перевірка, випробовування й 
вимірювання опору захисних заземлень, обстеження димових та вентиляційних 
каналів. 
 
Окрім того, з державного бюджету виділено 889,7 тис. грн. цільових коштів на 

придбання обладнання для Нової української школи. 
 

        Станом на 18.06.2019 року кредиторська заборгованість відділу освіти становить 424 
тис.грн. 
     Орієнтуючись на фактичні показники за перше півріччя 2019 року, маємо надію, що у 
цьому фінансовому році не повториться торішня криза з виплатою заробітної плати і ми 
спокійно розпочнемо новий навчальний рік. 
 
 
Начальник відділу освіти                                                                                 Р.З.Николишин 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2019                                                                                                                                № 133 
 
Про виконання Програми 
соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік 
за І квартал 2019 року 

 
         Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського та 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради Цимбалюк Л.А. про виконання 
«Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік» за І квартал 2019 року, виконавчий комітет відмічає, що 
діяльність органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій 
об’єднаної територіальної громади направлялася на забезпечення розвитку підвідомчих 
територій, створення умов покращення життєзабезпечення населення об’єднаної 
територіальної громади. Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради  
ВИРІШИВ:  
 
      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» за І квартал 2019 року 
(додається). 

     2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної 
громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу ввірених підприємств за І квартал 
2019 року, виявити причини допущених недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх 
усунення. 

         Особливу увагу звернути на ефективність використання ресурсів: земельних, 
виробничих, трудових, фінансових, реалізацію заходів з енергозбереження, залучення 
інвестицій, банківських кредитів та інших грошових ресурсів у виробничу діяльність, а також 
погашення заборгованості по всіх платежах до бюджету. 

        3. Подати звіт про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» за І квартал 2019 року 
на розгляд сесії Баранівської міської ради. 
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Н.В.Кокітко. 
 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 



 

 

                                                                                                                     Додаток 

                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                     від 26.06.2019 № 133 

 

Звіт  про виконання  
«Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік»  
за І квартал 2019 року 

 
             З початку 2019 року робота виконавчого комітету міської ради та його структурних 
підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів Програми соціального і 
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік. 

      Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та інфраструктури 
населених пунктів Баранівської територіальної громади. 
             Завдяки  виваженій та принциповій  позиції виконкому ради   забезпечено  
стабільність на території ради по основним напрямкам забезпечення життєдіяльності ОТГ. 
 

Бюджет громади  
 
Дохідна частина бюджету громади на 2019 рік сформована на підставі чинного 

законодавства з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і податковому законодавстві, 
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади та на 
основі очікуваної дохідної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, 
неподаткових платежів, а також трансфертів із районного, обласного та державного 
бюджету. 

Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади є доходи від 
місцевих податків і зборів ( податок з доходів фізичних осіб, земельний податок, орендна 
плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо). 

                                                                                                        (грн.) 
№ п/п Доходи бюджету ОТГ за І квартал 2019 року Сума 

надходження 
1 Податок  на доходи фізичних осіб 8 624975 
2 Податок на прибуток підприємств 70 491 
3 Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів 
930 439 

4 Акцизний податок 260 992 
5 Податок на майно 1 370 524 
6 Єдиний податок 3 109 545 
7 Плата за надання адміністративних послуг 215 610 
8 Державне мито 12 561 

 
В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження бюджетних 

установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 
В І кварталі 2019 року отримано трансфертів в  сумі 41 457 798 грн. 
 
 
 
 
 



 

 

Органи місцевого самоврядування 
 

В І кварталі 2019 року здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам, 
підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань компетенції відділів, що 
функціонують у міській раді. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Баранівської  об’єднаної 
територіальної громади спеціалістами, в межах їх повноважень, постійно розміщується 
відповідна інформація про свою діяльність (зокрема рішення сесій) на офіційному веб-сайті 
громади. Будь-які фінансові дії відображаються в електронній системі публічних закупівель 
ProZorro та Е-Дата. 

На утримання органів місцевого самоврядування в першому кварталі здійснено 
видатків на загальну суму 2 905 013 грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 2 572 249 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  62 031грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 52 573 грн.; 
- видатки на відрядження – 8 196 грн.; 
- оплата комунальних послуг 201 354 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  8 610 грн. 
 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 211 566 грн.,  з них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 17 92 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради -13 043 грн.; 
- інші поточні видатки (вiдшкодування втрат с/г виробництва на земельній дiлянцi 

комунальної власності в с.Рогачiв) – 180 514 грн. 
 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 
         Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території Баранівської ОТГ. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за перший квартал 2019 року 
витрачено 1 043 393 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 886 524 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  32869грн.; 
- оплата комунальних послуг 130 000 грн.; 

 
На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню сміття від населення 

та юридичних осіб, з прибирання та благоустрою кладовищ, прилеглих територій до 
магазинів та інших закладів комерційного призначення.  

Доходи за І квартал 2019 року становлять 384 884 грн., з них: 
-  за вивіз сміття від населення 180 876 грн.; 
-  за вивіз сміття від юридичних осіб та підприємців 136 828 грн. 
-  від оренди торгового місця 10 638 грн.; 
-  від оренди приміщення  816 грн.; 
- інші доходи  55 726 грн. 
 

       Дані кошти були використані на придбання ПММ, господарських товарів та на оплату 
електроенергії. 

Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку протиожеледними матеріалами 
доріг м.Баранівка на суму 38 005 грн. Придбано щебеневої суміші на суму 43 080 грн. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по 

усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають значний 
термін експлуатації. 



 

 

Протягом звітного періоду проводились роботи по заміні відсутніх та зруйнованих 
кришок (люків) на каналізаційних та водопровідних колодязях, роботи по ревізії та ремонту 
насосного обладнання. 

Баранівською міською радою в І кварталі 2018 року було виділено коштів на 
відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги та розміром 
витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка міськводоканал» 33 400 грн. 

 
Освіта 

У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 13 загальноосвітніх,  1 позашкільний 
заклади освіти та міжшкільний ресурсний центр. Станом на 01.01.2019 року в громаді 
функціонує  8 закладів дошкільної освіти з режимом роботи 9-10,5 год (3 - ясла-садки, 5-
дитячі садки) та 6  малокомплектних на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. Мережа закладів 
загальної середньої освіти громади складається з ОНЗ «Баранівська гімназія», 4 шкіл І-ІІІ ст., 
8 шкіл І-ІІ ст. 

Касові видатки загального фонду за І квартал 2019 року складають 19,9 млн. грн. з них 
освітня субвенція 9,5 млн. грн.  Видатки спеціального фонду 3,1 млн. грн. 

Проводяться роботи по реалізації проекту з капітального ремонту-термомодернізації 
ОНЗ «Баранівська гімназія», на сьогодні роботи виконуються та у найближчий час 
завершаться. 

За кошти субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих 
територій (За сприянням народного депутата Литвина В.М.) придбано комп’ютерну техніку 
у Баранівську ЗОШ І-ІІ ст., Смолдирівську ЗОШ І-ІІІ ст. на суму  52 тис. грн., також 
використано кошти місцевого бюджету у вигляді спів фінансування (1%). 

Велика робота проведена по загальноосвітніх та дошкільних закладах щодо організації 
та виконанні поточних ремонтів, а саме: 

- системи водопостачання та водовідведення в ОНЗ «Баранівська гімназія» - 75,6 
тис. грн.; 

-  гідрохімічне очищення системи опалення в ОНЗ «Баранівська гімназія» - 200,0 
тис. грн.; 

- послуги з ремонту теплотраси ДНЗ «Сонечко» - 181,0 тис грн.; 
- поточний ремонт пішохідних доріжок в Рогачівському ДНЗ – 96,4 тис. грн.. 

      Придбано набори для першокласників на суму 16,2 тис. грн.; автозапчастин для 
поточного ремонту шкільних автобусів та госптоварів для забезпечення діяльності закладів 
освіти Баранівської ОТГ на суму 200,0 тис. грн. 
 

Соціальна сфера 
 

1. На прийом в Центр надання соціальних послуг звернулося – 171 громадянин.   
2. Співпрацювали з в.о. старости, медичними закладами громади з метою виявлення  

Осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують послуг центру. 
3. Станом на 01.04.2019 р. на постійному обслуговуванні перебуває  286 одиноких 

пристарілих громадян, із них:  
227 – на безкоштовному обслуговуванні; 
59 -  на платному обслуговуванні. 

4. Ведеться робота по виявленню громадян громади, які потребують надання  соціально 
- побутових послуг (62 резерв). 

5. Працівниками Центру постійно здійснюються перевірки по дільницях з метою 
обстеження матеріально-побутових умов проживання підопічних, стану здоров’я, 
вивчення  потреб та  надання якісних соціальних послуг соціальними робітниками.  

6. Ведеться контроль по забезпеченню підопічних твердим паливом, користуються:  
твердим паливом - 140 чол., газом -144 чол.,  електрокаміном - 2 чол.  

7. Постійно на контролі питання щодо справності та очистки пічних опалень. 



 

 

8. Проведено роз’яснювальну роботу із підопічними щодо припинення стихійного 
спалювання трав. 

9. Ведеться контроль щодо оформлення та отримання  субсидій для підопічних на різні 
види палива. 

10. Проводиться робота по прийняттю звітів соціальних робітників, за 1 квартал надано  
31837 послуг, із них: - 361 платну послугу  на суму  - 10876,8  грн.  

11. Видано 83 довідки в УПСЗН.      
     12. Медичними сестрами надано  2527 соціально - медичних послуг для 191 чол. 
         13. Соціальним робітником з комплексного ремонту надано 178 послуг, а саме: 128 
послуг для 36 підопічних (порізка,порубка дров; чистка садків; дрібний ремонт та ін.);  - 
УСЗН – 50 послуг. 
      14. Проведено медичними сестрами роботу щодо сезонних хвороб. 

15. Постійно проводиться інформаційно-консультативна робота з питань оформлення          
 різних видів допомог.  

16. Видано гуманітарної допомоги в кількості 12476 одиниць. 

За 1 квартал забезпечено засобами гігієни 267 чол. в кількості 3276 одиниць. 
      17. Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу (3 рази) від:  

                -  МБФ «Олива» в кількості: -  4938 одиниць (1575 кг.) – січень місяць, 
                                                                     - 476 одиниць (400 кг.) – лютий місяць, 
                                                              - 4113 одиниць ( 2150 кг.) – березень місяць. 
За 1 квартал отримано МБФ «Олива» – 9527 одиниць (4125 кг.). 
                  -  Коростенської філії МБФ «Відкрите серце» (1 раз) в кількості 3685 одиниць (2000 
кг.). 
Разом отримано (4 рази) 13212 одиниць  (6125 кг. ). 
 

18. Надано допомогу для 7 – ми осіб, які проживають на території ОТГ та опинилися в 
складних життєвих обставинах (поновлення програми реабілітації - 1 чол., 
переоформлення групи інвалідності – 1 чол., проходження медичного обстеження – 2 
чол., оформлення матеріальної допомоги – 2 чол., оформлення субсидії – 1 чол.).  

19. Проведено роботу щодо оформлення пакету документів для влаштування в будинки-
інтернати осіб, які опинилися в СЖО та потребують постійного стороннього догляду. 
Влаштовано 2 - х осіб, із них: - 1 чол. в геріатричний пансіонат с. Іванівка, - 1 чол. в 
Бердичівський будинок-інтернат. 

Рішенням сесії Баранівської міської ради від 11.05.2018 року №1151 створено службу 
у справах дітей Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи (державна реєстрація 
01.06.2019 року). 

Рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 31.05.2018 року №98 
створено Комісію з питань захисту прав дітей при виконавчому комітеті міської ради. 

На засідання виконавчого комітету міської ради службою винесено розгляд 31 
питання щодо: 

- встановлення днів та годин спілкування з малолітньою дитиною - 1 
- визначення місця проживання малолітніх дітей - 1 
- доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав - 3 
- надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 

власності або право користування яким мають діти -5 
- надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування/зміна статусу - 4 
- призначення опікунів/піклувальників над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 

батьківського піклування - 2 



 

 

- стану утримання та виховання малолітніх дітей в сім’ях, де батьки ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків – 8 

- про продовження функціонування прийомних сімей – 4 
- про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які перебувають в 

СЖО - 1 
        Станом на 24.06.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей міської ради 
перебуває: 

 52 дитини, позбавленої батьківського піклування 
 19 дітей-сиріт 
 38 дітей із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків 

Проведено 12 профілактичних рейдів «Діти вулиць та кризова сім’я».  

       В рамках міської програми планується придбання житла у липні місяці для дітей сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування 
 
Надання адміністративних послуг. 

Рішенням 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24 січня 2019 року №1589 
до існуючого переліку послуг ЦНАПу додатково   було затверджено ще 39 послуг: 2 – 
Баранівського районного управління  Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області, 35 – відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності виконавчого комітету Баранівської міської ради, 2 - відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Баранівського районного управління юстиції у 
Житомирській області.  

Для надання послуг щодо державної реєстрації актів цивільного стану адміністраторам 
Центру надається, на підставі належним чином оформлених документів, доступ до 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що з 11.02.2019 року, згідно Наказу 
Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 
у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» від 29.08.2018 року № 2825/5  
впроваджено в промислову експлуатацію доопрацьоване програмне забезпечення 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян в частині можливості подання через 
ЦНАП заяв на отримання відповідних послуг. 

За період з січень-травень 2019 року громадянам надано 2247 послуг. 
ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна» тобто прийом 

документів та видача результатів послуг здійснювалась виключно через адміністраторів 
центру. 

Реєстраційна служба Баранівської міської ради    на території об’єднаної громади 
здійснює державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, 
передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами та Положенням про 
службу. 

За І квартал 2019 року реєстраційною службою надано 2140 адміністративних 
послуг, у т.ч.: 

  у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб : 
 зареєстровано місце проживання 193 осіб; 
 знято з реєстрації місця проживання 237 осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання –583; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації будинків -744; 
 видано будинкових книг -292;  

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
проведено державну реєстрацію: 
         - 20 фізичних осіб-підприємців, у тому числі 12,  у яких місце проживання 
зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  



 

 

          - 3  юридичних осіб, у т.ч. 2- здійснюватимуть діяльність на території Баранівської 
ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у тому числі 
змін до установчих документів юридичної особи –34; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-32, у т.ч. 22 
особи, у яких місце проживання зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
           - припинено юридичних осіб в результаті  ліквідації, реорганізації – 1, місце 
розташування на території Баранівської ОТГ; 
         - внесено 1 рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації. 
          

Культура 
 

Мережа закладів культури Баранівської ОТГ, складає 38 установ: 20 сільських 
клубних закладів, Баранівський міський будинок культури ім.А.Пашкевича, 14 сільських 
бібліотек, Баранівська бібліотека для дорослих та дітей, Баранівський історико-краєзнавчий 
народний музей (2 відділи: музейних цінностей з фарфору; етнографії смт. Полянка), школа 
мистецтв.  

 
         При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний» і які в цьому році 
підтвердили звання «народний»: 

- Народний аматорський хор «Прислуч»  
- народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
- народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
- народний духовий оркестр 

пишається громада і 8 майстрами народної творчості, які постійно приймають участь  в 
різноманітних заходах громади, обласних та всеукраїнських виставках. Всі ці майстри є 
активними членами  творчої спілки «Розмай». Завдяки їй було охоплено виставковою 
діяльністю майстрів народної творчості Баранівської громади.  
          Колективи  художньої самодіяльностї Баранівської громади є активними учасниками 
масових заходів місцевого значення, обласних, Всеукраїнських  та міжнародних фестивалів, 
конкурсів. 
        Проведено наступні   культурні заходи, а саме: 
Благодійний вечір колядок 
Виставка «Різдвяний вернісаж» 
Свято «Водохреща» 
Урочистий мітинг з нагоди Дня Соборності 
Покладання квітів до пам’ятного знаку жертв Голокосту 
Мистецький захід для дітей з особливими потребами «від Різдва до Різдва» 
Покладання квітів з нагоди Дня народження А.Пашкевича 
Концертна програма до Дня Святого Валентина 
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям 
Концертна програма до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
Урочисте відкриття дошки «Туристичні маршрути Баранівської ОТГ» 
Мітинг-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні 
Святковий концерт до дня 8Березня за участю артистів обласної філармонії 
Урочистості з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка 
Брали участь в обласному фестивалі «Маланка Фест» ( фольк. колектив «Льонок») 
          На проведення даних заходів було профінансовано видатків на загальну суму 33184,91 
грн. 
  
         По спортивних заходах: 
Проведено 11 місцевих змагань в яких взяли участь 385 чоловік  
Взяли участь в 14 обласних змаганнях , де кількість учасників  120 чоловік. 



 

 

На проведення даних заходів витрачено  24020,91 грн 
  
           На міському стадіоні встановлено  інформаційне табло, передане благодійно та 
придбано для нього біжучий рядок (вартість рядка становить 11950,00 грн) 
 

Охорона здоров’я 
 

Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 
Первинна ланка  

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради надає 
першу медичну допомогу населенню Баранівської ОТГ.  До складу КНП «Центр ПМСД»  
Баранівської  міської ради входять: 

- лікарські амбулаторії  ЗПСМ -5; 
- ФП – 14. 

Всього працює 92 чол. , з них лікарів 21 чол.  
Кількість населення яке обслуговується  23 452 чол.. Станом на 01.04.2019 року підписано 
21 543 декларації із населенням ( 1098 декларацій підписано у і кварталі 2019 року). 
     В І кварталі 2019 року придбано меблі на суму 199,868 тис. грн., автомобіль вартістю 
199,998 тис. грн. , БФП на суму 87,653 тис. грн. ( в т.ч. за кошти субвенції  з державного 
бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 25,0 тис. грн.) 
 

Вторинна ланка  
 Станом на 01.01.2019р. в Баранівській КЦРЛ медичну допомогу надають: 42 лікарі, 7 
зубних лікарів, 113 середнього медичного персоналу, 54 молодшого медичного персоналу.  
                   КЦРЛ представлена районною поліклінікою з потужністю 350 відвідувань в день 
та стаціонарними відділеннями на 155 ліжок, з них: 

 терапевтичні – 30 ліжок (із них кардіологічних – 15 ліжок); 
 інфекційні дорослі – 5 ліжок 
                    дитячі – 10 ліжок;  
 хірургічні – 25 ліжок; 
 травматологічні – 15 ліжок; 
 пологові - 20 ліжок; 
 гінекологічні – 15 ліжок; 
 неврологічні – 20 ліжок; 
 педіатричні – 15 ліжок. 

 
        в І кварталі 2019 року проведено ремонт санвузлів терапевтичного відділення на суму 
24702,56 грн. 
 
  Землеустрій громади. 

Протягом 1 півріччя 2019 року в сфері будівництва, архітектури та земельних 
відносин: 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки для містобудівних потреб 
в межах вулиць Заводська, Промислова, Шкільна в смт.Полянка Баранівського району 
Житомирської області»; 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною площею 0,0900 га зі зміною 
цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул.Молодіжна,12 в селі Рогачів Баранівського району 
Житомирської області»; 



 

 

- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської області для уточнення 
місця розміщення об’єкта реконструкції по вулиці Звягельській,17 (Баранівська 
загальноосвітня школа №2 імені О.Сябрук) та зупинки громадського транспорту»; 

- проведено аналітичну роботи щодо укладених договорів оренди землі та укладання 
соціальних угод, стану виконання зобов’язань за ними, укладання додаткових угод до чинних 
договорів в частині зміни розміру орендної плати; 

- завершується формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку; 

- укладено 19 угод про соціальне партнерство на суму 432,6 тис. грн.; 
- постійно проводиться контроль за використанням та охороною земель комунальної 
форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та 
екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок 
відповідно до їх цільового призначення та умов надання; 
- вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного земельного 
законодавства України на території громади, оперативне інформування компетентних 
органів про будь-які випадки порушення земельного законодавства на території 
громади; 
- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність громадян та 
юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель 
комунальної форми власності відповідно до Земельного кодексу України, участь у 
підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди та здійснення їх реєстрації; 
- ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників 
земельних ділянок на території громади. 

         Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного агробізнесу. В рамках 
проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» розпочато 
будівництво комплексу будівель ринку органічної продукції, а саме: 

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового 
центру у м. Баранівка»; 

-  «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. Рогачів». 
        В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».  Метою установи є 
розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної територіальної громади ( далі 
ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ 
позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження 
партнерських відносин з містами побратимами та донорськими організаціями. 

 
Інші субвенції 
 

На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ були в І кварталі 
2019 року виділені кошти: 

- КУ «АМОР» - 50,2 тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» -18,0 тис. грн. 

На  виконання програм: 
- ГО «ТМР Смолка» для зариблення водойм – 50,0 тис. грн.; 
- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на самообслуговування – 10,6 

тис. грн. 
 

Головний бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку економічного розвитку,  

інвестицій та закупівель                                                                          Л. А. Цимбалюк 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                           № 134 
 
Про затвердження заходів щодо 
відзначення в Баранівській громаді  
Дня Конституції України та Дня молоді  
 

З метою відзначення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади Дня Конституції України та Дня молоді, відповідно до Указу Президента України 
від 22 червня 1994 року N 323/94 «Про День молоді», керуючись ст. 161 Конституції України 
та пп.3 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради    

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо відзначення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України та Дня молоді, що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади Дня Конституції України та Дня молоді у складі, що 
додається.   

3. Робочій групі з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді (Кокітко Н. В.) забезпечити 
виконання затверджених заходів.  

4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вище зазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко.    

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                    рішення виконкому 
                                                                                                    від 26.06.2019 № 134 

ЗАХОДИ 

щодо відзначення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади Дня Конституції України та Дня молоді  

1. Забезпечити організацію та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади урочистих, культурно-розважальних заходів з нагоди Дня 
Конституції України та Дня молоді. Урочистості провести 27 червня біля пам’ятного знаку 
Т. Г. Шевченку 27 червня о 10:00 год. та 30 червня на міському стадіоні ім. В. Хоменка. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради   

27, 30 червня 2019 року    

2. Розробити сценарний план для проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади свята з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді.   

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   до 27 червня 2019 року    

3. Провести в культурно-освітніх закладах громади тематичні заходи, літературно-
мистецькі вечори, виховні години, присвячені історії становлення конституційного права в 
Україні, внеску видатних працівників у його розвиток. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради     

                                                                                                   Протягом червня 2019 року  

4.  Забезпечити організацію та проведення чемпіонату Житомирської області з футболу 
серед ветеранів 40+. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради     

                                                                                                   30 червня 2019 року  

5.Відкрити у бібліотеках громади інформаційні полички, тематичні книжкові виставки.   

                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                     та спорту міської ради 

                                                                                     червень- липень 2019 року   



 

 

6. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди Дня 
Конституції України та Дня молоді. 

                                                                                                 Відділ організаційно-кадрової   

                                                                                                 роботи міської ради 

                                                                                                 до 27 червня 2019 року 

7. Забезпечити святкове оформлення центральних вулиць Баранівки, пропаганду державної 
символіки та провести комплекс заходів з упорядкування території міста.   

                                                                                              Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                              комунального господарства 

                                                                                              міської ради 

                                                                                              до 27 червня 2019 року. 

8. Організувати та провести святкову дискотеку у міському парку. 

                                                                              Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                              та спорту міської ради 

                                                                              30 червня 2019 року   

9.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди Дня Конституції України та Дня молоді. 

                                                                             Відділ організаційно-кадрової 

                                                                             роботи міської ради 

                                                                             до 26 червня 2019 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           Додаток  

  до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 26.06.2019  № 134  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України та Дня молоді  

КОКІТКО 

Наталія Володимирівна                         перший заступник міського голови, голова  

                                                                  робочої групи 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                      начальник відділу культури, сім’ї, молоді  

                                                                   та спорту, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                          головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель  

ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                                  провідний спеціаліст з інформаційної роботи 

                                                                 відділу організаційно-кадрової роботи  

ПРИСЯЖНЮК 

Віктор Васильович                               заступник начальника відділу культури, сім’ї,  

                                                               молоді та спорту  

 

СІРУК 

Світлана Володимирівна                      методист 1-ї категорії відділу культури,  

                                                                сім’ї,  молоді та спорту  

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                             директор міського Будинку дитячої творчості  



 

 

 

ШЛЯХТЕНКО 

Вячеслав Васильович                              директор міського Будинку культури 

                                                                   ім. А. Пашкевича   

ДРАГАН  

Олександр Миколайович                       директор міського стадіону «Україна»  

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.06.2019                                                                                                                           № 135 

Про надання дозволу на знесення 
нежитлової будівлі Хіміча Ю.А.  

 

Розглянувши заяву Хіміча Юрія Андрійовича про надання дозволу на знесення 
нежитлової будівлі, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ст. 31, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати дозвіл Хімічу Юрію Андрійовичу на знесення нежитлової будівлі комори в цілому 
за адресою ХХХХХХХХХХ, що належить йому на праві власності згідно витягу про 
реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Державним комунальним 
підприємством Новоград-Волинське міжміське бюро технічної інвентаризації №ХХХХХХ. 
2.   Зобов’язати Хіміча Ю.А., після знесення анулювати право власності на нежитлову 
будівлю комори. 
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 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                          № 136 
 

Про взяття на соціальний 
квартирний облік дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування  
 
            Розглянувши заяви та подані документи гр.Райковської Т.В. та гр.Райковського П.В., 
керуючись Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», відповідно до ст.ст. 
30,42,53,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 34,40,45,46 
Житлового Кодексу Української РСР, пунктів 13,20,25,26,45,46 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 
враховуючи висновки житлової комісії (протокол №23 від 20 червня 2019 р.), виконавчий 
комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 

1. Поставити на соціальний квартирний облік в позачергову чергу дитину, позбавлену 
батьківського піклування, ХХХХХХХХ, яка проживає у будинку прийомної матері за 
адресою: ХХХХХХХХ. 

2. Поставити на соціальний квартирний облік в позачергову чергу дитину, позбавлену 
батьківського піклування, ХХХХХХХХХХ, який проживає без реєстрації в 
ХХХХХХХ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 

 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.06.2019                                                                                                                           № 137 

 

Про погодження графіку роботи 

магазину «Пивовар» 

Розглянувши заяву ФОП Савича Юрія Юрійовича про погодження графіку роботи 
магазину «Пивовар», керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Савичу Ю.Ю. графік роботи магазину «Пивовар», який знаходиться за 
адресою м. Баранівка, вул. Пашкевича, 6, згідно з додатком 1. 
2. Рекомендувати ФОП Савичу Ю.Ю.: 
1) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 
«Про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування населення»;  
2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет міської ради. 
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 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                               Додаток 1 
 до рішення виконкому 

                                                                                                   міської ради  
                                                                                                                 від 26.06.2019 № 137 

 
 
 

Г Р А Ф І К Р О Б О Т И 
 

 Магазину «Пивовар» 

 за адресою м. Баранівка, вул. Пашкевича, 6. 

 Щоденно без вихідних днів 

 Початок роботи – 10:00 год.  

Закінчення роботи – 22:00 год.  

Без обідньої перерви  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                              Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.06.2019                                                                                                                           №138 

Про погодження дозволу  
на розміщення зовнішньої реклами 

Розглянувши заяву ФОП Савича Юрія Юрійовича про погодження дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами за адресою м. Баранівка вул. Пашкевича, 6, керуючись ст.16 
Закону України "Про рекламу", Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами від 
29.12.2003 року, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 2067, ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Погодити дозвіл ФОП Савичу Юрію Юрійовичу на розміщення зовнішньої реклами на 
магазину «Пивовар», за адресою м. Баранівка вул. Пашкевича, 6. 
2.  Зобов’язати ФОП Савича Ю.Ю., розміщувати зовнішню рекламу з додержанням вимог 
техніки безпеки, зазначених у пунктах 38-41 «Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами від 29.12.2003 року, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 
2067». 
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 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.06.2019                                                                                                                           № 139 

Про погодження графіку роботи 

магазину «Продукти» 

Розглянувши заяву ФОП Романенко Людмила Федорівни про погодження графіку 
роботи магазину «Продукти», керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Романенко Л.Ф. графік роботи магазину «Продукти», який знаходиться за 
адресою м. Баранівка, вул. Корольова, 9, згідно з додатком 1. 
2. Рекомендувати ФОП Романенко Л.Ф.: 
1) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 
«Про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування населення»;  
2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет міської ради. 
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 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                              Додаток 1 
  до рішення виконкому 

                                                                                                  міської ради  
                                                                                                                 від 26.06.2019 № 139 

 
 

Г Р А Ф І К Р О Б О Т И 
 

 Магазину «Продукти» 

 за адресою м. Баранівка, вул. Корольова, 9. 

 Щоденно без вихідних днів 

 Початок роботи – 7:00 год.  

Закінчення роботи – 23:00 год.  

Без обідньої перерви  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                              Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.06.2019                                                                                                                           № 140 

Про надання дозволу на встановлення 
лавки з сміттєвим баком  
по вул. Звягельська м. Баранівка 

Розглянувши заяву ФОП Марчук Ірини Петрівни про надання дозволу на 
встановлення лавки з сміттєвим баком, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Правилами благоустрою і утримання території Баранівської 
міської ОТГ затверджених 29 сесією міської ради 8 скликання №1754 від 12.03.2019р., 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП Марчук І.П. на встановлення лавки з урною біля тимчасової споруди 
мобільної кав’ярні «Атом», яка знаходиться за адресою м. Баранівка, вул. Звягельська, 3а. 
2. Зобов’язати ФОП Марчук І.П., утримувати встановлену лавку у належному зовнішньому 
вигляді та технічному стані. 
3. У разі проведення Баранівською міською радою планових ремонтних робіт з благоустрою 
населеного пункту або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах, лавка з сміттєвим 
баком демонтується власником.   
4. 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 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                          № 141 
 
Про затвердження заходів щодо 
проведення фестивалю в селі Кашперівка 
 «Рушниками квітне Україна» 
 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  на території 
Баранівської громади фестивалю в селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна», керуючись  
ст.34 та пп.3 п. б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Затвердити заходи щодо відзначення на території Баранівської громади фестивалю в селі 
Кашперівка «Рушниками квітне Україна», що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
фестивалю в селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна» у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади фестивалю в 
селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна» (Кокітко Н. В.) забезпечити виконання 
вищезазначених заходів.  

4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів в межах кошторисних призначень.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко.    

 

Міський голова                                                                                                     А. О. Душко 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 26.06.2019  № 141 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади фестивалю в селі Кашперівка 
«Рушниками квітне Україна» 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селі Кашперівка 
культурно-розважальних заходів. Фестиваль «Рушниками квітне Україна» провести 12 липня 
2019 року на території Кашперівського старостинського округу в селі Кашперівка. 

                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                та спорту міської ради, відділ освіти 

                                                 міської ради, в. о. старости 
                                                                         Кашперівського старостинського округу 

                                          До 12 липня 2019 року 
 

2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської громади 
фестивалю в селі Кашперівка за участю художньої самодіяльності будинку культури 
артистів м. Києва «Княжа Вольниця», м. Житомир, с. Кашперівка, с. Смолдирів,  смт. 
Полянка, художньої самодіяльності будинку культури с. Суємці,  с. Берестівка, артистів 
міського Будинку культури ім. А. Пашкевича. 

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

                                                                      Кашперівського старостинського округу 
                                      До 12 липня 2019 року 

 
3. Організувати та провести виставку сучасних робіт майстрів різного жанру та забезпечити 
придбання призів для нагородження.   

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

                                                                     Кашперівського старостинського округу 
                                      До 12 липня 2019 року  

4. Провести виставку робіт старостинських округів, визначити номінації та відзначити 
переможців.   

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

                                                                   Кашперівського старостинського округу 
                                    До 12 липня 2019 року 

 
5. Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства міської ради 

                                   До 12 липня 2019 року 
6. Виготовити та розповсюдити оголошення. 

                                                Відділ організаційно-кадрової   
                               роботи міської ради 

                                                                                  До 12 липня 2019 року 



 

 

 
7.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення на території Баранівської громади фестивалю в селі Кашперівка 
«Рушниками квітне Україна». 

                                                Відділ організаційно-кадрової   
                               роботи міської ради 

                                  До 1 липня 2019 року 
 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

 до рішення виконкому  

від 26.06.2019  №  141 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади фестивалю в селі 
Кашперівка «Рушниками квітне Україна» 

 

КОКІТКО 

Наталія Володимирівна                        перший заступник міського голови, голова 

                                                                 робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                              керуючий справами виконкому, заступник голови   

                                                                  робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                     головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                                  відділу організаційно-кадрової 

                                                                  роботи міської ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                   начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства міської ради 

                                                                    

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                   начальник відділу організаційно-кадрової   

                                                                 роботи міської ради 

                                                                

МУРАВСЬКИЙ 

Володимир Євгенович                            в. о. старости Кашперівського старостинського 

                                                                  округу 

 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                       начальник відділу освіти міської ради 

 



 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                  начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  

                                                               спорту міської ради 

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                       головний бухгалтер відділу  

                                                             бухгалтерського обліку  

                                                             та економічного розвитку, інвестицій  

                                                             та закупівель міської ради 

ШЛЯХТЕНКО 

Вячеслав Васильович                        директор міського Будинку культури 

                                                             ім. А. Пашкевича   

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                          № 142 
 

Про затвердження висновку служби 
у справах дітей міської ради про 
недоцільність позбавлення батьківських прав 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 15, підпунктом 2 пункту 1 статті 164, статтею 
180 Сімейного кодексу України, Порядком провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, розглянувши заяву Куцан О.О. та висновок 
служби у справах дітей Баранівської міської ради від 22.04.2019 р., враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини від 23.04.2019 р, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради про недоцільність 
позбавлення батьківських прав гр. Фасона Руслана Миколайовича, ХХХХХ, жителя 
ХХХХХХ, відносно ХХХХХХХХХ. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                Додаток до рішення  
                                                                                    виконавчого комітету  

                                                                                від 26.06.2019 № 142 
   

ВИСНОВОК 
служби у справах дітей Баранівської міської ради 
про недоцільність позбавлення батьківських прав 

 
 Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, позглянувши заяву гр. Куцан 
Ольги Олегівни, ХХХХХХХХХ, про надання висновку про доцільність позбавлення 
батьківських прав її бувшого чоловіка, батька їхньої спільної доньки ХХХХХХХ – гр. 
Фасона Руслана Миколайовича, ХХХХХХХ, службою у справах дітей Баранівської міської 
ради з’ясовано обставини зазначеної справи. Для розгляду зазначеної справи Куцан О.О. 
надала копії необхідних документів. 
 Працівниками служби у справах дітей 15.03.2019 р. за попередньою заявою Куцан 
О.О. від 22.02.2019 р. про здійснення обстеження її умов проживання здійснено обстеження 
матеріально-побутових умов проживання позивачки за адресою: ХХХХХХХ, в процесі якого 
з’ясовано, що Куцан О.О. разом зі своїми малолітніми дітьми: ХХХХХХХ проживає в 
будинку своїх батьків. Дерев’яний будинок в задовільному житловому стані. Побутові умови 
проживання та предмети побуту в належному стані. Санітарний стан житла підтримується. 
Наявні побутові зручності. Діти забезпечені повноцінним харчуванням, необхідним 
навчальним інвентарем, приляддям, одягом та взуттям в належному обсязі відповідно до 
сезону, іграшками та іншими необхідними речами. Для дітей облаштовані місця для сну, 
відпочинку та проведення дозвілля. За результатами обстеження матеріально-побутових 
умов проживання складено відповідний акт. 
  За місцем проживання Куцан О.О. характеризується позитивно, скарг щодо 
поведінки зазначеної сім’ї не надходило. За місцем навчання діти також характеризуються з 
позитивної сторони. Шкідливих звичок не має. 
 Стосунки між дітьми та заявницею доброзичливі, сімейних конфліктів та серйозних 
непорозумінь не виникає. 
 Рішенням Баранівського районного суду Житомирської області від ХХХХХХ за 
позовом Куцан (Фасон) О.О. до Фасона Р.М. розірвано шлюб між заявницею та її бувшим 
чоловіком і зобов’язано останнього сплачувати аліменти на утримання дитини до досягнення 
нею повноліття. Проте Фасон Р.М. з моменту набрання чинності зазначеного рішення суду 
сплачував аліменти несвоєчасно та не в повному обсязі та допустив значну суму боргу що 
підтверджується рішенням Баранівського районного суду Житомирській області від 
08.02.2017 р. у справі № 273/1200/16-ц за позовом Куцан О.О. про стягнення пені за 
правилами ст. 196 СК України, розрахунку заборгованості зі сплати аліментів станом на 
01.02.2019 р. та довідки про неотримання аліментів Баранівського РВ ДВС ГТУЮ у 
Житомирській області № 8.2-27/8666 від 21.02.2019 р. 
 Також Куцан О.О. повідомила, що крім несплати у встановлені строки та належному 
обсязі аліментів на утримання дитини Фасон Р.М., ніякої участі у вихованні дитини не 
приймає, її долею, здоров’ям та життям не цікавиться, по місцю проживання та навчання її 
не відвідує, що підтверджується свідченнями батьків заявниці, довідками Марківської 
сільської ради, Старогутянського закладу дошкільної освіти та Марківського старостату від 
03.10.2016 р., 09.02.2018 р., 25.02.2019 р. 
 За заявою Фасона Р.М. до Марківської сільської ради про встановлення способів 
участі у вихованні дитини і спілкуванні з нею рішенням виконавчого комітету сільської ради 
від 28.09.2016 р. № 52 для Фасона Р.М. було рекомендовано створити відповідні стосунки зі 
своєю донькою по місцю її проживання. 07.12.2016 р. між Куцан О.О. та Фасоном Р.М. була 
укладена Угода про добровільне вирішення спору про спосіб участі батька у вихованні та 
спілкуванні з неповнолітньою дитиною (проте він її не підписав). В подальшому за його 
заявою було прийняте рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 



 

 

26.06.2018 р. № 150 про участь батька у вихованні дитини, яким для Фасона Р.М. було 
встановлено порядок побачення з донькою Яною. Проте незважаючи на виявлене власне 
бажання, угоду та відповідні рішення виконавчих комітетів рад Фасон Р.М. свою поведінку 
та відношення до покладених на нього законом обов’язків не змінив, долею, життям і 
здоров’ям своєї доньки не цікавиться, жодного разу по місцю проживання та навчання 
дитини не з’явився, аліменти на її утримання сплачує нерегулярно та не в повному обсязі. 
Куцан О.О. під час вирішення зазначених спорів не була проти побачень та спілкування 
батька з донькою. 
 Провівши бесіду з гр. Фасоном Р.М., було з’ясовано, з його слів, що Куцан О.О. не 
зважаючи на його бажання та неодноразові спроби побачитись з донькою перешкоджає йому 
в цьому та не дає можливості спілкуватися з дитиною. Також повідомив що тривалий час не 
працював так як не мав можливості знайти підходящу йому роботу, тому не мав змоги 
сплачувати аліменти. Однак, вже певний час працює неофіційно в м. Києві та в квітні 2019 
року перерахував на рахунок Куцан О.О. суму аліментів за два місяці. В подальшому 
зобов’язується щомісячно виплачувати як суму встановлених рішенням суду аліментів та і 
поступово сплачувати борг за попередні періоди.  
 Враховуючи вищезазначене, відповідно до Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, з метою захисту законних прав та 
інтересів дитини, зважаючи на факти встановлені в процесі з’ясування обставин справи, 
служба у справах дітей вважає за недоцільне позбавлення Фасона Руслана Миколайовича, 
ХХХХХХ батьківських прав відносно малолітньої ХХХХХХХХХХХ. 
 
 
Начальник служби у справах дітей                                                                 І.В. Кучинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                          № 143 
 

Про організацію обліку дітей  
дошкільного віку в  
Баранівській міській раді   
 
 
 

З метою забезпечення проведення обліку дітей дошкільного віку та забезпечення 
здобуття громадянами України повної загальної освіти, абз.3 ч.2 ст.19 Закону України «Про 
дошкільну освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 “Про 
затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку ”, керуючись п. 4 “б” ст.32 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ:  
1. Затвердити новий склад робочої групи для організації обліку дітей дошкільного віку в 
Баранівській міській раді (далі – Робоча група) згідно з додатком. 
2. Робочій групі (Кокітко Н. В.) у своїй діяльності керуватися Положенням про Робочу групу 
для організації та проведення обліку  дітей дошкільного віку затвердженого рішенням 
виконавчого комітету міської ради № 141 від 27.06.2017 року «Про організацію обліку дітей 
дошкільного віку у 2017 році в Баранівській міській раді». 
 3. В. о. старост старостинських округів Баранівської громади щорічно надавати відділу 
освіти міської ради поіменні списки дітей за роками народження від 0 до 6 років станом на 
15 липня та 15 грудня поточного року.  
4. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної освіти на території 
Баранівської міської ради, що додається. 
5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти міської ради (Николишина Р. З.), контроль - на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н. В. 

 
 

Міський голова                                                                                                      А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток   
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 

        від 26.06.2019 № 143 
 

Склад Робочої групи 
для організації обліку дітей дошкільного віку в Баранівській міській раді 

 
КОКІТКО 
Наталія Володимирівна 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова робочої групи 
 

НИКОЛИШИН 
Ростислав Зиновійович 
 

- начальник відділу освіти міської ради, заступник голови 
робочої групи  
 

СВІНЦІЦЬКА 
Світлана Миколаївна 

- методист відділу освіти міської ради, секретар робочої 
групи 

 
Члени робочої групи: 

 
 ВЛАСЮК 
Альона Дмитрівна 
 

- директор Баранівського ЗДО «Сонечко» відділу освіти 
міської ради 

КУЧИНСЬКА 
Інна Володимирівна 
 

- начальник служби у справах дітей міської ради 
 

МУРАВСЬКА 
Олена Миколаївна 
 

- директор Зеремлянського ДНЗ відділу освіти міської 
ради 

   
ПОГОРІЛИЙ 
Руслан Володимирович 

- інспектор  ювенальної превенції сектору превенції 
Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП 
Житомирської області (за згодою) 
 

СЛУХІНСЬКИЙ 
Валерій Миколайович  
 

- дитячий лікар-педіатр Баранівської КЦРЛ  (за згодою) 
 

ЧЕРКАВСЬКА 
Юлія Юріївна 
 

- директор Явненського ДНЗ відділу освіти міської ради 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                      Додаток   
               до рішення  

                                                                                     виконавчого комітету 
                                                                                                     міської ради 
               26.06.2019 № 143 

Території обслуговування 
за закладами дошкільної освіти на території  

Баранівської міської ради 
№ 
п/п 

Назва ДНЗ Адреса Території 
обслуговування 

ПІБ керівника ДНЗ 

1. Баранівський ЗДО 12700 
 м. Баранівка, 
вул.Звягельська,58а              

м. Баранівка  
 
 

Власюк   Альона 
Дмитрівна 

2. Полянківський ДНЗ 12742 
 смт. Полянка,  
вул. Шкільна, 9              

смт. Полянка Пітроченко Наталія 
Володимирівна 

3. Кашперівський ДНЗ 12741 
 с.  Кашперівка 
 вул. Центральна,5                  

с. Кашперівка, 
с. Озерянка,  
с. Гриньки,с.Жари 

Бабич  Олеся 
Володимирівна 

4. Зеремлянський ДНЗ 12732 
 с. Зеремля 
вул Вишневецька,1 

с. Зеремля 
с. Середня  
с. Вишнівка 

Муравська  Олена 
Миколаївна 

5. Вірлянський ДНЗ 12730 
 с. Вірля   
 вул. Центральна,12                

с. Вірля, 
 с. Климентіївка 

Присяжнюк Наталія 
Миколаївна 

6. Суємецький ДНЗ 12717  
с. Суємці 
вул. Савчука,9   

с. Суємці,  
с. Володимирівка 
 

Арзанцева Любов 
Сергіївна 

7. Острожецький ДНЗ 12722 
 с. Острожок  
вул. Центральна, 95 

с. Острожок  
с. Млини 
с. Рудня 

Костриця  Наталія 
Анатоліївна 

8. Рогачівський ДНЗ 12722 с. Рогачів  
вул. Новоград-
Волинська 167,а 

с. Рогачів Матвійчук  Ірина 
Анатоліївна 

9. Старогутянський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12744  
с. Стара Гута  
пров. Шкільний, 5              

с. Стара Гута 
с. Глибочок, 
с. Марківка 

Куцан  Наталія 
Анатоліївна 

10. Йосипівський ДНЗ  
при ЗОШ I ст. 

12737 
 с. Йосипівка  
вул. Щукіна,1   

с. Йосипівка,  
с. Табори 

Коструба Наталія 
Миколаївна 

11. Мирославський ДНЗ 
 

12735  
с. Мирославль 
вул. Радулинська,1 

с. Мирославль 
с. Берестівка 

Шандрук  Лілія 
Вікторівна 

12. Смолдирівський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12714  
с. Смолдирів  
вул. Л.Українки,1а 

с. Смолдирів,  
с. Іванівка, 
с. Смолка 

Дейнека Галина 
Михайлівна 

13. Явненський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12727 
 с. Явне     
 вул.Лісничевська,9 

с. Явне, 
с. Ялишів,  
с. Лісове 

Черкавська  Юлія 
Юріївна 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л.  Л. Куцан 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                          № 144 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету міської ради 
від 27.04.2018 р. №93 «Про внесення 
змін у склад житлової комісії та  
затвердження Положення про  
житлову комісію при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради» 
 
            Відповідно до пункту 2 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської 
ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року №470 «Про затвердження Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР», враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет 
міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради №93 від 
27.04.2018 «Про внесення змін у склад житлової комісії та затвердження 
Положення про житлову комісію при виконавчому комітеті Баранівської 
міської ради»: 
«1.Затвердити новий склад житлової комісії при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради згідно з додатком». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 

 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   рішенням виконавчого комітету 
                                                                                   від 26.06.2019 р. № 144 
 

Склад 
житлової комісії при  виконавчому комітеті Баранівської міської ради 

 
Кокітко                                    - перший заступник міського голови з питань діяльності 
Наталія Володимирівна         виконавчих органів ради, голова комісії 
 
Самчук                                     - секретар ради, заступник голови комісії 
Олександр Валентинович 
 
Шевчук                                    - начальник відділу містобудування, архітектури, 
Олена Григорівна                    земельних відносин та комунальної власності, 
                                                     секретар комісії 
 
Члени комісії: 
 
Виховський                             - начальник відділу благоустрою та житлово- 
Сергій Адамович                      комунального господарства 
 
Дерев,янчук                             - провідний спеціаліст містобудування та 
Григорій Олексійович            архітектури відділу містобудування, архітектури  
                                                     земельних відносин та комунальної власності 
 
Куцан                                        - керуючий справами (секретар) виконавчого  
Людмила Леонідівна                комітету 
 
Кучинська                                - начальник служби у справах дітей  
Інна Володимирівна                  
 
Лисюк                                        - завідувач юридичного сектору 
Ірина Іванівна 
 
Цицюра                                      - начальник управління соціального захисту населення 
Володимир Олександрович      
                                                        
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                          № 145 
 
Про затвердження плану на 2019 рік 
щодо реалізації у Баранівській міській 
раді Стратегії комунікації у сфері  
європейської інтеграції на 2018-2021 роки 
 

 Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 
83-р « Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації 
у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 16.04.2019 № 133 «Про затвердження обласного плану 
заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції 
на 2018-2021 роки», розпорядження голови райдержадміністрації від 22.05.2019 № 92 
«Про затвердження районного плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки», виконавчий комітет 
міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів на 2019 рік щодо реалізації у Баранівській міській раді Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки, що додається. 
 
2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Баранівської міської ради 
забезпечити виконання зазначеного плану заходів та інформувати відділ організаційно-
кадрової роботи щокварталу до 02 числа останнього місяця звітного періоду. 
 
3. Відділу організаційно-кадрової роботи міської ради (Костецька О. Д.) інформувати 
райдержадміністрацію про стан його виконання щокварталу до 05 числа останнього місяця 
звітного періоду. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 
 
 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 



 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   рішення виконавчого комітету 
                                                                                   від 26.06.2019 р. № 145 
 

 
План заходів на 2019 рік щодо реалізації у Баранівській міській раді 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції  
на 2018-2021 роки 

 
№з/
п 

Найменуван
ня заходу 

Цільова 
аудиторія 

Відповідальні за 
виконання 

Комунікацій
ні канали 

Оцінка 
ефективн
ості 

Строк 
виконан
ня 

1 2 3 4 5 6 7 

І.Підвищення рівня поінформованості громадян щодо успішного досвіду впровадження 
європейських стандартів в усіх сферах життя та про результати проведення та 
інституційних змін в Україні як складових євроінтеграційного процесу 

1. Участь у 
всеукраїнськи
х 
інформаційни
х кампаніях, 
спрямованих 
на 
підвищення 
рівня 
поінформован
ості громадян 
України щодо 
питань 
європейської 
інтеграції 

Жителі 
громади 

Відділи міської ради: 
організаційно-
кадрової роботи; 
освіти;  
містобудування,архіте
ктури, земельних 
відносин та 
комунальної 
власності; культури, 
сім’ї, молоді та 
спорту; 
Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Шляхом 
розміщення 
інформації на 
офіційних 
веб-сайтах, у 
соціально 
мережах, 
засобах 
масової 
інформації, на 
носіях 
зовнішньо 
реклами, 
поширено у 
громадських 
місцях, 
закладах 
освіти 

Кількісні 
проведен
их 
заходів, 
охопленн
я 
аудиторії 

Протягом 
року 

2. Розміщення 
відповідні 
інформації 
(новин, 
статей, 
інфографіки) 
на офіційних 
веб-сайтах 
органу 
місцевого 
само-
врядування 

Жителі 
громади 

Відділ організаційно-
кадрової роботи 
міської ради 

Шляхом 
розміщення 
інформації на 
офіційних 
веб-сайтах 
органу 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Охоплен
ня 
аудиторії 

Протягом 
року 

І.Підвищення рівня поінформованості громадян про євроінтеграційні процеси в регіоні, 
запровадження європейських практик в регіоні 



 

 

1. Організація та 
проведення 
публічних 
заходів 
(робочі 
зустрічі) для 
представників 
засобів 
масової 
інформації 

Засоби 
масової 
інформації 

Відділ організаційно-
кадрової роботи 
міської ради 

Шляхом 
розміщення 
інформації на 
офіційних 
веб-сайтах 
органу 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Кількісні 
проведени
х заходів, 
охоплення 
аудиторії 

Протяго
м року 

2. Участь у 
тематичних 
короткострок
ових 
семінарах 
щодо 
інформування 
громадськості 
про державну 
політику у 
сфері 
європейської 
інтеграції 
України з 
метою 
підвищення 
кваліфікації 
посадових 
осіб органів 
місцевого 
самоврядуван
ня, 
відповідальни
х за зв’язки з 
громадськіст
ю та 
взаємодію із 
засобами 
масової 
інформації 

Посадові 
особи місце-
вого 
самоврядува
ння 

Відділ організаційно-
кадрової роботи 
міської ради 

Шляхом 
проведення 
тематичних 
короткострок
ових 
семінарів, 
розміщення 
інформації на 
офіційних 
веб-сайтах 
органу 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Кількісні 
проведени
х заходів, 
охоплення 
аудиторії 

Протяго
м року 

   
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2019                                                                                                                     № 146 
 
Про внесення змін до рішення  
виконкому міської ради  
від 09.02.2017 №25 «Про  
затвердження списку посадових осіб,  
уповноважених складати протоколи 
 про адміністративні правопорушення» 
 

З метою запобігання вчиненню правопорушень на території Баранівської громади, 
захисту прав людини та громадянина, гарантованих Конституцією України, керуючись ст. 
255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та ст. 38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет міської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 09.02.2017 № 25 «Про 
затвердження списку посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні правопорушення», а саме: 

1) пункт «1» вказаного рішення доповнити: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
посадової особи   

Місце роботи, 
посада 

Перелік статтей КУпАП, по яких 
посадова особа має право 
складати протоколи про 
адміністративне правопорушення 

8 Дерев’янчук 
Григорій 
Олексійович 

Баранівська міська 
рада, провідний 
спеціаліст 
містобудування та 
архітектури відділу 
містобудування, 
архітектури, 
земельних відносин 
та комунальної 
власності  

ст. 103-1, ст. 103-2, ст. 104, ч 1 ст 
106-1, ст. 106-2, ст.. ст.. 149-154, ст.. 
152, ст. 155, ст. 155-2, ст. 156, ст. 
156-1, ст. 156-2, ст.. ст. 159-160, ст. 
175-1, ст. 186-5, ст. 185-1, ст. 78-84 
(крім порушень санітарно-
гігієнічних правил і норм по охороні 
атмосферного повітря, а також 
порушень, пов’язаних з 
перевищенням нормативів рівня 
шуму, утворюваного 
автотранспортними засобами під час 
роботи), ч 3 ст.96-1 

 
Міський голова                                                                                     А. О. Душко 
   

 
Керуючий справами виконкому                                                       Л. Л. Куцан    



 

 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2019                                                                                                                    №147 

Про затвердження розпорядження  
міського голови 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  07.06.2019р.  №  107-од 
«Про надання дозволу на розміщення реклами на рекламній конструкції типу «сіті-лайт» та 
«білборд», що додається. 

2. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  18.06.2019р.  №  122-од 
«Про надання дозволу на розміщення реклами на рекламній конструкції типу «сіті-лайт», що 
додається. 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   рішення виконавчого комітету 
                                                                                   від 26.06.2019 р. №147 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

07.06.2019                                                                                     № 107-од  
 

Про надання дозволу на розміщення  
реклами на рекламній конструкції  
типу «сіті-лайт» та «білборд» 
 

Розглянувши клопотання гр. Оніщука Олександра Васильовича, та помічника-
консультанта народного депутата України Ількович Вікторії Леонідівни про надання 
дозволів на розміщення політичної реклами на існуючих рекламних конструкціях типу «сіті-
лайт» та «білборд», керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пп.13 п. а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження 
Типових правил розміщення зовнішньої реклами»: 
            1. Надати дозвіл Оніщуку Олександру Васильовичу на розміщення політичної 
реклами на існуючих рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» в центрі міста Баранівка в 
кількості трьох рекламних постерів та на існуючих рекламних конструкціях типу «білборд», 
встановлених у м. Баранівка в кількості двох рекламних постерів, терміном з 18 червня 2019 
року до 20 липня 2019 року. 
            2. Надати дозвіл помічнику-консультанту народного депутата України Ількович 
Вікторії Леонідівні на розміщення політичної реклами на існуючих рекламних конструкціях 
типу «сіті-лайт» в центрі міста Баранівка в кількості трьох рекламних постерів та на існуючих 
рекламних конструкціях типу «білборд», встановлених у м. Баранівка в кількості двох 
рекламних постерів, терміном з 20 червня 2019 року до 19 липня 2019 року. 
              3. Зобов’язати Оніщука О.В. та Ількович В.Л., укласти з Баранівською міською 
радою договір тимчасового користування сіті-лайтами та білбордами, на яких передбачено 
розмістити вищезгадану зовнішню політичну рекламу. 
              4. Завідувачу юридичного сектору міської ради (Лисюк І.І) укласти договір на право 
тимчасового користування рекламними конструкціями для розміщення зовнішньої реклами 
типу «сіті-лайт» та «білборд». 
              5. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 
безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради) та розповсюджувачів 
даної зовнішньої реклами – Оніщука О.В. та Ількович В.Л.. 
              6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Савчук В. А. 
 
 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                                В.А Савчук 



 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   рішення виконавчого комітету 
                                                                                   від 26.06.2019 р. №147 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

18.06.2019                                                                                      № 122-од 
 

Про надання дозволу на розміщення  
реклами на рекламній конструкції  
типу «сіті-лайт»  
 

Розглянувши клопотання гр. Мельника Віктора Сергійовича, про надання дозволу на 
розміщення політичної реклами на існуючих рекламних конструкціях типу «сіті-лайт», 
керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.13 п. а 
ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами»: 
            1. Надати дозвіл Мельнику Віктору Сергійовичу на розміщення політичної реклами 
на існуючих рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» в центрі міста Баранівка в кількості 
двох рекламних постерів, терміном з 20 червня 2019 року до 20 липня 2019 року. 
              3. Зобов’язати Мельника В.С., укласти з Баранівською міською радою договір 
тимчасового користування сіті-лайтами, на якому передбачено розмістити вищезгадану 
зовнішню політичну рекламу. 
              4. Завідувачу юридичного сектору міської ради (Лисюк І.І) укласти договір на право 
тимчасового користування рекламними конструкціями для розміщення зовнішньої реклами 
типу «сіті-лайт». 
              5. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 
безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради) та розповсюджувачів 
даної зовнішньої реклами – Мельника В.С.. 
              6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Савчук В. А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2019                                                                                                                    №148 

 
Про розгляд звернення щодо  
зрізання аварійних дерев 
 
 Розглянувши заяву Маляренко Г. Д, яка являється пенсіонером по віку, має статус 
«Дитина війни» та просить провести роботи по зрізанню аварійної липи і здійснити 
розрахунок лише за паливно-мастильні матеріали, заслухавши інформацію начальника 
відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради Виховського С. А. 
з даного питання,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08 2006 р. № 
1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах» та керуючись пп.1 п.б ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням двадцять восьмої сесії восьмого скликання від 12.03.2019 № 1754 «Про 
затвердження в новій редакції «Правила благоустрою і утримання території Баранівської 
міської ОТГ», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл на зрізання аварійного дерева (липи), яке знаходиться на приватній 
земельній ділянці Маляренко Г. Д. по ХХХХХХ та яка несе загрозу житловим будинкам, які 
розташовані поряд та життю і здоров’ю громадян та та врахувати плату лише за паливно-
мастильні матеріали. 
 
2.  Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.) провести відповідні    роботи    щодо  зрізання   аварійного дерева Маляренко Г. Д. з 
дотриманням  правил  техніки безпеки.  
 
3. Контроль  за   виконанням даного  рішення  покласти на  першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Н. В. Кокітко. 
 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
26.06.2019                                                                                                                               № 149 
 
Про план заходів щодо реалізації 
у 2019 році в Баранівській міській 
ОТГ Національної стратегії сприяння 
Розвитку громадянського суспільства 
в Україні на 2016 – 2020 роки 
 

Відповідно до Указу Президента України від 26.02.2016 №68/2016 «Про сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.01.2019 №32 «Про план заходів щодо реалізації у 2019 році в 
Житомирській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки», з метою створення сприятливих умов для 
розвитку громадянського суспільства громади, участі громадян у формуванні та реалізації 
державної та регіональної політики, керуючись ст.40,59 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в України», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити план заходів щодо реалізації у 2019 році в Баранівський міській ОТГ 
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 
2020 роки. 

 2. Виконавцям вище зазначених заходів забезпечити виконання та своєчасне інформування 
про хід їх виконання відповідно до встановлених термінів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради Н.В. Кокітко. 
 
 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 26.06.2019 № 149 

 

Заходи 
 щодо реалізації у 2019 році в Баранівській міській ОТГ Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки 

 
 
1. Проведення публічних консультацій з громадськістю відповідно до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік з метою врахування громадської 
думки під розв’язання проблемних питань, що мають важливе суспільне значення. 

                                                                      Відділ організаційно-кадрової  
                                                                                  роботи  міської ради 
                                                                                  Протягом 2019 року 

2. Участь у спільних навчальних семінарах, тренінгах, форумах та інших заходах, 
організованих для працівників місцевого самоврядування та представників інститутів 
громадянського суспільства. 

                                                                                 Виконавчий комітет  
                                                                                            міської ради, КУ «АМОР» 

                                                                                 Протягом 2019 року 
3. Забезпечення участі у проведенні масових заходів, розробки програм, що стосуються 

державної молодіжної політики, представників молодіжних громадських організацій та 
їх об’єднань. 
                                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                      та спорту міської ради 
                                                                                  Протягом 2019 року 

4. Сприяння у проведенні заходів, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, 
визнання діяльності волонтерських організацій. 

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

                                                                                           відділ освіти міської ради,  
                                                                                      управління соціального  

  захисту населення міської ради 
                                                                             Протягом 2019 рку 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2019                                                                                                                    №150 

 
Про внесення змін до рішення  
виконкому міської ради від  
29.05.2019 № 127 «Про організацію 
 сезонної торгівлі на території  
міського парку ім. В. Хоменка» 
  
 
 
                Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
благоустрій населених пунктів», з метою впорядкування сезонної торгівлі, забезпечення 
мешканців міста якісною продукцією, забезпечення відкритості та прозорості процедури 
укладення договорів із орендарями конструктивних елементів благоустрою для торгівлі 
продуктами харчування, розвитку конкуренції, залучення найширшого кола учасників 
(юридичних і фізичних осіб) незалежно від форм власності, виконавчий комітет міської ради  
 

вирішив: 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.05.2019 № 127 «Про 
організацію сезонної торгівлі на території міського парку ім.. В. Хоменка», а саме в Порядок 
визначення переможця для сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка в м. 
Баранівка: 
 
в підпункті 2.5 розділу 2 слова і цифри «25 червня» замінити словами і цифрами «10 липня», 
в підпункті 2.6 розділу 2 слова і цифри «26 червня» замінити словами і цифрами «11 липня». 
  
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 
 
 
Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

26.06.2019                                                                                                                           №151 
 
Про розроблення Порядку розміщення  
відкритих літніх майданчиків біля  
об’єктів ресторанного господарства на  
території Баранівської міської ОТГ  

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності міської ради Шевчук О.Г., розглянувши заяву, щодо 
розміщення літніх майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства, керуючись 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених 
пунктів», «Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів» затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 червня 2006 року № 833, наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків 
і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 «Про затвердження Правил роботи 
дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 
липня 1996 року за № 372/1397, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності міської ради (Шевчук О.Г.), щодо розміщення літнього майданчика 
біля об’єктів ресторанного господарства, взяти до відома.  
2. Доручити відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності міської ради (Шевчук О.Г.), розробити Порядок розміщення відкритих літніх 
майданчиків біля об’єктів ресторанного господарства на території Баранівської міської ОТГ 
з подальшим винесенням на затвердження чергової сесії міської ради. 
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 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

26.06.2019                                                                                                                           №152 
 
Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
1.   Погодити дозвіл Дмитрук Катерині Костянтинівні на встановлення двох зблокованих 
тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на власній земельній 
ділянці за адресою: вул. Європейська, 9, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської 
області. 
2.   Зобов’язати Дмитрук К.К.: 
1)зареєструватися як фізична особа підприємець;  
2)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової 
споруди будівельним нормам у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з 
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на 
топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
3)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 
споруди. 
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 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 


