
                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня  2020 року                                                        № 2953 
 
 
Про початок повноважень  
депутата Баранівської міської ради  
8 скликання Дем’яненка І.В. 
 

Заслухавши інформацію секретаря Баранівської міської виборчої комісії 
Вітюк Лесі Юріївни, керуючись ст.45, ст. 49 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад»,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Взяти до відома факт початку повноважень депутата Баранівської 
міської ради 8 скликання Дем’яненка Івана Вікторовича. 

 
2. Включити депутата міської ради 8 скликання Дем’яненка Івана 

Вікторовича до складу постійної комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської  діяльності і етики. 
  
 3. Вивести Дем’яненка Івана Вікторовича зі складу виконавчого комітету 
Баранівської міської ради. 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

     БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                          Р І Ш Е Н Н Я 

     46 сесія 8 скликання 
        
28 серпня  2020 року                                                         № 2954 
        
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 1 півріччя 2020 року 

 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської ради 

Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 2019 рік, на підставі статті 143 
Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
ВИРІШИЛА 

 1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 1 
півріччя 2020 року:   

 за  доходами: 82427010,23  гривень;  

 за видатками:  81186598,77 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 78514553,77 гривень;  

 видатки в сумі 77096025,34 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 3912456,46 гривень; 

 видатки в сумі 4090573,43 гривень  

 2. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 
4560071,47грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.07.2020 року 
керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної громади 
постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2020 року через максимально 
ощадний режим використання фонду оплати праці.  

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

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко                                                                                                  

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 
 

28 серпня 2020 року        № 2957 
 
Про виконання «Програми соціального  
і економічного розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної  
громади на 2020 рік» за I півріччя 2020 року 
 
 
          Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку 
України», заслухавши інформацію 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 2020 рік» за I півріччя 
2020 року, міська  рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 
      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» за 
I півріччя 2020 року (додається). 

     2. Виконавцям завдань та заходів Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
продовжити роботу по їх виконанню. 

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

 
Міський голова                                                                                 А.О.Душко  
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення  Баранівської міської ради  

№ 2957 від 28.08.2020р. 
 

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

територіальної громади на 2020 рік»  
за І –ше півріччя 2020 року 

 

             З початку 2020 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 2020 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 2020 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-ше півріччя 2020 року Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 19822353,27 
2 Податок на прибуток підприємств 1349 
3 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
1872967,13 

4 Акцизний податок 1547772,99 
5 Податок на майно 2693113,60 
6 Єдиний податок 5896278,17 
7 Плата за надання адміністративних послуг 290035,35 
8 Державне мито 45956,88 
9 Земельний податок з юридичних осіб 465027,51 
10 Земельний податок з фізичних осіб  47849,53 

 



В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження 
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 

В І –му півріччі  2020 року отримано трансфертів в  сумі 45772878 грн. 
 

Інші субвенції 
 

На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ були 
виділені кошти: 

- КУ «АМОР» - 217,6тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 77,3 тис грн.; 
- КП «Баранівський МРЦ» -  362,9 тис.грн. 

 
На  виконання програм: 

- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на 
самообслуговування – 65,2 тис. грн.,  

- Одноразова матеріальна допомога 69,9 тис. грн.; 
-  «Спілка Чорнобильців» - 10,0 тис. грн.; 
- Програми та заходах по медицині – 798,9  тис. грн. 

 
 
Органи місцевого самоврядування 
 
В І-му півріччі 2020 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 півріччі  
здійснено видатків на загальну суму 7 051 031 грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 6 489 986 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  119 475грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 226 164 грн.; 
- видатки на відрядження – 28 310 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 165 723 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  - 21 373 грн. 
 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 121 809 грн.,  з 

них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 91 534 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 3 727 грн.; 
- видатки на відрядження – 3 180 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради - 22 984 грн.; 
- інші поточні видатки – 384 грн. 

 



 
 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 
         Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території 
Баранівської ОТГ. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за перше півріччя 2020 
року витрачено 3 680 518 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 2 472 193 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  520 172 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 262 944 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 425 209 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 по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та 

ЖКГ Баранівської міської ради 
грн. 

№ 
з/п 

 
Назва послуг 

І півріччя 
2019 року 

 

І півріччя 
2020 року 

 
Порівняння 

1 Вивезення сміття від 
населення 

180 281 288 384 +  108 103 

2 Вивезення сміття від 
юридичних осіб 

213454 225 254      + 11 800 

3 Вивезення сміття від 
населення по старостатах 

127 125 264 708 + 137 583 

4 Послуги ринку 65 509 33 576 - 31 933 
5 Оренда приміщень 12 046 12 841 + 795 
6 Ритуальні послуги 32 050 32 200 +  150 
7 Оренда торгового місця 

(реклама) 
18 235 18 338 + 103 

8 Послуги по наданню довідок 15 517 8 914 - 6 
603 

 Всього: 664 217 884 215 + 219 998 
 
           В першому півріччі 2020 року по спеціальному фонду  здійснено видатків 
на загальну суму 752 645 грн. , з них видатки становлять на: 

- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів -  540 906 
грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 157 732 грн.; 
- оплата комунальних послуг – 3 227 грн.; 
- навчання працівників – 1 846 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  -  34 508 грн.; 



- придбання захисного обладнання – 14 426 грн. 
 

В першому півріччі 2020 року придбано піщано-сольової суміші 48т. на 
суму 17 739 грн.,  щебеневої суміші 610,16 т на суму 78 745 грн. та піску 310 
м.куб. на суму 29 760 грн. 

ТОВ «БТТ Агро» в рахунок угоди про соціальне партнерство від 02.01.2020 
р. №2  було виділено 205,87 т. щебеневої суміші на суму 34 999 грн, яка  
використана для підсипання вулиць в с.Суємці. 

КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі 
проводяться роботи по усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках 
водопровідних мереж, які мають значний термін експлуатації. 

В першому півріччі 2020 року, придбано за власні обігові кошти новий блок 
повітродувки, на суму 90,0 тис. грн. та проведено капітальний ремонт наявного 
блоку, на суму 51 266,42 грн. (за ремонт оплата не здійснена). 

Залишаються недофінансованими роботи по реконструкції лінії 
електропостачання КНС-2, на суму 60,0 тис. грн..   

Баранівською міською радою в І –му півріччі 2020 року було виділено 
коштів на відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги та розміром витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка 
міськводоканал» 250 000 грн.   
         Енергоефективність в ОТГ 

Завдяки функціонуванню системи енергоменеджменту (постійному 
моніторингу споживання енергоресурсів, споживанню енергії залежно від 
погодних умов та режиму роботи, у т.ч. з урахуванням зміни функціонування у 
період карантинних обмежень) зменшилося у натуральному виразі у порівнянні 
з аналогічним періодом 2019 року споживання енергетичних ресурсів по 
об’єктах комунальної сфери громади: електроенергії – на 16% (без урахування 
системи вуличного освітлення), теплової енергії – на 19%. 

З метою удосконалення управління системою вуличного освітлення 
закуплено у 2020 році 25 комплектів астрономічних таймерів часу (з вбудованою 
програмою) у комплекті з реле напруги (на 30,6 тис.грн), які встановлено у 
м.Баранівка та Вірлянському старостаті. При цьому споживання по лініях, де 
встановлено такі таймери та активовано функція нічного відключення, більш ніж 
на 20% менше, ніж  середнє значення по вуличному освітленню громади. 

Активно проводилася робота по залученню грантових коштів у розвиток 
енергоефективності: 

На що надано грант Грантодавець, сума 
(еквівалент) 

отриманої допомоги, 
тис.грн 

Термографічне обстеження будівель КНП «Баранівська центральна 
районна лікарня» 

GIZ 
20 

Виготовлення технічного завдання на розробку ПКД комплексної 
термомодернізації Баранівського ліцею №2 

Асоціація ОТГ, GIZ 
27 

Проведення енергоаудитів з виготовленням енергетичних 
сертифікатів 4 закладів (Кашперівська та Суємецька ЗОШ, 
полікнініка, МРЦ), виготовлення ПКД «Капітальний ремонт щодо 
покращення  енергозбереження будівлі КП «Баранівський МРЦ» 

МГО "ЦСМЖР" 
 GIZ  
149 



Створення центру енергоефективності на базі Баранівського 
міжшкільного ресурсного центру (встановлення дахової сонячної 
електростанції, організація роботи класу енергоефективності) 

МЗС Норвегії 
ГО «Екоклуб» 

350 
Комплект вимірювальних приладів для ЦРЛ GIZ 

8 
Комплект вимірювальних приладів для центру енергоефективності Угода мерів 

8 
Основні питання та проблеми, що потребують вирішення: 
- забезпечення своєчасної та якісної підготовки до опалювального періоду 

2020-2021рр; 
- збільшення капітальних інвестицій у сферу енергоефективності (у першу 

чергу на - завершення заміни ламп розжарення на LED-аналоги по закладах 
освіти; заміну утеплюючого шару зовнішніх тепломереж по ЦРЛ та більшості 
закладів освіти; завершення встановлення теплових екранів за приладами 
(радіаторами) опалення; заміну застарілих електроплит на харчоблоках ЦРЛ та 
закладів освіти; планове технічне обслуговування котельного обладнання та 
заміну того обладнання, яке морально та фізично застаріло; встановлення 
«розумних» систем керування вуличним освітленням). 

 
Освіта 
У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 11 загальноосвітніх,  1 

позашкільний заклад освіти,станом на 01.01.2020 року в громаді функціонує  9 
закладів дошкільної освіти з режимом роботи 9-10,5 год (6 - ясла-садки, 3-дитячі 
садки) та 4  малокомплектних з режимом роботи 4 год. Мережа закладів 
загальної середньої освіти громади складається з ОНЗ «Баранівський ліцей №1», 
«Баранівський ліцей №2» з філіями, Рогачівська гімназія, 3 шкіл І-ІІІ ст., 5 шкіл 
І-ІІ ст.   
         За 6 місяців 2020 року касові видатки загального фонду склали 47,256 млн. 
грн., із них освітня субвенція –28,441 млн. грн., видатки спеціального фонду – 
679,167 тис. грн. Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати педагогам 
шкіл: виплачено зарплату, відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення 
всім працівникам відділу освіти Баранівської міської ради.  
    Усі кошти, що надійшли з місцевого бюджету в 2020 році використані 
повністю, у тому числі 44,37млн. грн. на заробітну плату, 1,27млн.грн. на 
енергоносії, 666,7тис. грн. на продукти харчування, 534,474 тис.грн.на 
госптовари, матеріали, ПММ тощо. 
   У бюджет 2020 року заклали середню вартість обіду в закладах загальної 
середньої освіти до 15 грн. та норми вартості середньоденного харчування дітей 
у закладах дошкільної освіти.   
 

№ 

п/п 

Назва проекту Загальна 

вартість 

(тис.грн.) 

Державний 

бюджет 

Вико 

нання 

Місцевий 

бюджет 

Виконан

ня 

Інші 

джере

ла 

Викон

ання 

1 Капітальний ремонт 1 
поверху Баранівського 
ліцею №1 зі встановленням 
витяжної вентиляції 
внутрішніх вбиралень на 2 
та 3 поверхах 
 

У межах 

передбачен

их 

асигнувань 

 0,00  0,00 - - 



2 Будівництво 
спортивного залу 
Баранівської ЗОШ І-Ш 
ступенів №2 ім.Ольги 
Сябрук, за 
адресою: 
вул.Звягельська, 17 
м.Баранівка, 
Житомирської області 
 
 
 
 
 
 
 

6 

571315,00 

6571315,

00 

0,00 - - - - 

3 Закупівля обладнання для 
шкільних їдалень 
Оголошені відкриті торги 

1000000,00 900000,00 0,00 100000,00 0,00 - - 

4 Капітальний ремонт 
харчоблоку Баранівського 
ліцею №1  
Проведений демонтаж 
власними силами 

У межах 

передбачен

их 

асигнувань 

    - - 

 

 

5 Реконструкція 
термомодернізації 
будівлі ДНЗ "Сонечко" 
за адресою: 
вул.Звягельська,58а, 
м.Баранівка 
Житомирської області 
 

1313910,00 - - 1313910,00 0,00 - - 

 

 

6 Реконструкція Баранівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів у заклад 
дошкільної освіти  

500000,00 - - 500000,00 0,00 - - 

 

7 Реконструкція котельні 
Баранівського ліцею №1 за 
адресою : Житомирська 
область м. Баранівка вул. 
Соборна,26 з переводом на 
альтернативні види палива 

7181748,00   7181748,00 0,00 - - 

8 Придбання та встановлення 
лічильника обліку газу 
Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
 
Виготовлено ПКД 
 

У межах 

передбачен

их 

асигнувань 

   26000,00 - - 

9 Придбання та встановлення 
лічильника обліку газу  
філія Баранівського ліцею 
№1 Вірлянська ЗОШ І ст. 
 
Виготовлено ПКД 

У межах 

передбачен

их 

асигнувань 

   23000,00 - - 

10 Придбання та встановлення 
лічильника обліку газу   
Баранівський ДНЗ 
"Сонечко" 
 
Виготовлено ПКД 

У межах 

передбачен

их 

асигнувань 

   29000,00 - - 

11 Придбання сертифікованих 
пожежних сигналізацій 

У межах 
передбачен

    - - 



их 
асигнувань 

                    КП «БМРЦ» із початку півріччя не припиняв  роботу та виконував 
свою діяльність, а саме : 

- Проводив навчальний процес. 
Уроки трудового навчання відвідали – 423 школярі   

- Позашкільна  освіта.          
Гуртки  – відвідало 95 дітей. 
         Проведено 5 відкритих майстер класів , заключено договір про співпрацю 
із Баранівським реабілітаційним центром. 
 
         Під час карантину КП «БМРЦ» переформатували свою роботу для 
допомоги медикам та жителям громади. На 3D-принтері почали друкувати 
захисні щитки для обличчя та шити маски на власному швейному обладнанні. 
Першу партію — 25 захисних щитків передали медперсоналу центральної 
районної лікарні, яка перебуває на балансі Баранівської ОТГ, 6 благодійно 
передано на швидку, ще 12 щитків надрукували на замовлення сусідньої 
Дубрівської ОТГ. 
        Загалом було виготовлено 50 щитків та 550 масок. У травні БМРЦ виграв 
свій перший тендер на пошиття 8500 штук захисних масок для розповсюдження 
по об'єднаних територіальних громадах України. Під час реалізації даного 
тендеру для населення було відкрито додаткові робочі місця на базі 
міжшкільного ресурсного центру. 
       Столярний та тепличний коворкінги також активно роблять вклад в розвиток 
підприємства. Столярний постійно приймає замовлення, як від населення так і 
від державних структур. Великим попитом користується сувенірна продукція, 
від столярного коворкінгу,  яка відповідає чудовій якості та низькій ринковій 
ціні. 
        Тепличний коворкінг також виконав замовлення на саджанці квітів для 
Баранівської ОТГ на суму 38 800грн. На даний час проходить сівозміна. Цього 
року засадили різні види екзотики, планується впровадження грибництва.  
        Загалом на дане півріччя КП «БМРЦ» має 250 888грн. власних надходжень 
та 362 882 грн. із місцевого бюджету. 
 
Соціальна сфера 
 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує реалізацію 
державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення. 

При управлінні діють:  
- Центр надання соціальних послуг; 
- Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення; 
- Багатофункціональний центр реабілітації; 
- Відділ бухгалтерського обліку. 

Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів надає соціальні послуги: 
- Догляд вдома; 
- Соціальний супровід; 
- Інтеграція / реінтеграція; 
- Консультування; 
- Представництво інтересів; 



- Соціальна профілактика; 
- Соціальне таксі; 
- Натуральна допомога; 
- Інформування; 
- Телефон гарячої лінії. 
На обслуговуванні у центрі надання соціальних послуг управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради перебуває 295 одиноких непрацездатних громадян, які 
отримують послугу «догляд вдома»,  із них: 
 225 – на безкоштовному обслуговуванні; 
 70 -  на платному обслуговуванні,  яких обслуговує 29 соціальних робітників,  
2 соціальних робітника з комплексного ремонту та 2 сестри медичні. 
 
Виявлено осіб громади, які потребують надання  соціальних послуг – догляд вдома (68 чол.). На даний 
час перебувають у списку резерву. 
             За звітний період надано 61719 послуг, із них 868 платних послуг на суму -32299,81 грн. 
          Медичними сестрами надано 5079 соціально - медичних послуг для 472 осіб. 
          Соціальними робітниками з комплексного ремонту надано 429 послуг для 
141 підопічного  (порізка та порубка дров; чистка садків; дрібний ремонт, 
обкошування прибудинкової території та інше).  
 Діє  послуга «Соціальне таксі».  Надано 150 послуг по перевезенню осіб 
(дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.  
Спецавтомобіль використовувався для обстеження сімей, які  виховують дітей з 
інвалідністю, з метою вивчення потреб та подальшого надання послуги 
реабілітації даним дітям. 

Надано допомогу для 16 осіб, які проживають на території ОТГ та опинилися 
в складних життєвих обставинах (проходження медичного обстеження, 
оформлення матеріальної допомоги, оформлення субсидії, оформлення пакету 
документів для влаштування в будинки-інтернати, підготовка документів на 
розгляд опікунської ради, сприяння у поновленні втраченого паспорта).  

В центрі надання соціальних послуг управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради на обліку перебуває 56 сімей, що опинилися 
в складних життєвих обставинах, в яких виховується 160 дітей.  Здійснено 131  
виїзд та обстежено 251 сім’ю , в яких виховується 545 дітей.        
      Під соціальним супроводом перебуває 21 сімя, яка опинилися у СЖО. 
Даним сім’ям було надано 1003 соціальні послуги. В ході соціального супроводу, 
надано допомогу  в оформленні соціальних виплат, сприяння у поновленні 
втраченого паспорта, в отриманні благодійної, матеріальної допомоги.  
 

Проведено бесіди з батьками, в яких діти повернулись із закладів 
інституційного догляду в Житомирській області щодо реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей, а саме, подальшого їх навчання в 
ЗОШ громади за індивідуальною формою. 

Проводиться акція «»Безпечні канікули», яка спрямована на роботу із 
сім’ями та дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах, щодо 
дотримання правил дорожнього руху, безпеки на вулиці, пожежної безпеки та 
поводження з електроприладами, поведінки на воді під час літніх канікул, а 
також відповідальності батьків за життя і здоров’я дітей. 

Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомні сім’ї, в яких 
виховується 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 



 Постійно проводиться інформаційно – консультативна робота щодо 
надання соціальних послуг у громаді. Надано 352 інформаційно-
консультативних послуг (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні 
основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної 
життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні правової 
допомоги). 
 Проведена профілактична робота  із особами, які умовно засуджені та 
перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації (28 осіб). 
Розповсюджено рекламно – інформаційні матеріали щодо надання соціальних 
послуг у громаді. 
Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу від:  
      - МБФ «Олива»  -  5543 одиниці (3476 кг.) ; 

- БО «Благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» – 1257 
одиниць; 
- БО «БФ «КАРІТАС - ПЕЧЕРСЬК» – 627 одиниць. 

Разом отримано 7427 одиниць. 
 
Видано гуманітарну допомогу в кількості 10961 одиниця, а саме: 

- 68 сім’ям  (208 осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах  - 
2782 одиниці одягу, взуття, постільне тощо; 

- 14 багатодітним сім’ям  (65 особам) - 920 одиниці одягу, взуття, постільне 
тощо; 

- 7 особам з інвалідністю - 83 одиниці гуманітарного одягу, взуття, тощо; 
- 3 сім’ям (учасникам бойових дій) – 87 одиниць гуманітарного одягу та 

постільне; 
- 100 особам ( підопічні ) - 305 одиниць гуманітарного одягу та постільне; 
-    31 соціальному робітнику - 131 одиниця (спец. одяг). 
-  33 особи громади отримали засоби реабілітації (діти війни, учасник війни, 

пенсіонери, особам з інвалідністю, СЖО) в кількості 36 одиниць ( інвалідні 
візки, ходунки, ліжко функціональне, матрац функціональний, стільці 
туалетні, підлокітники). 

- 112 осіб забезпечено засобами гігієни (памперси, прокладки) в кількості 
2018 одиниць. 

 
В період карантину, завдяки благодійній допомозі надано допомогу продуктами 
харчування, а саме:  

- 65 сім’ям, які опинилися в СЖО; 
-286 підопічним центру; 
- 112 учасникам ліквідації та вдовам учасників ліквідації внаслідок аварії на 
ЧАЕС; 
- 17 ветеранам Другої Світової війни. 

Працівникам управління роздано: 
-  медичні маски - 490 шт.;  
-  одноразові медичні рукавиці –431 шт.;  
-  халати б\в –33 шт.;    
-  дез. розчин -  3000 мл.  



За І півріччя 2020року відділ адміністрування всіх видів соціальної 
підтримки населення прийняв, перевірив та віддав на опрацювання до РУПСЗН 
1607 справ із соціальної підтримки населення від 12 старостатів Баранівської 
ОТГ. З них 394 – допомог (соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, 
допомог при народженні дитини, допомог одиноким матерям, допомог особам з 
інвалідністю і особам, які здійснюють догляд), 386 справ по  пільгам та 827 справ 
по субсидіях на тверде паливо та житлово-комунальні послуги. 

За період з 01.01.2020р. по 30.06.2020р. відділом адміністрування всіх 
видів соціальної підтримки населення  сформовано, перевірено та засобами 
електронного зв’язку через інформаційну систему Мінсоцполітики надіслано до 
РУПСЗН 996 електронних справ по допомогах, субсидіях та пільгах.  

Програмний комплекс «Соціальна громада» підключено у 10 старостатах 
Баранівської ОТГ. В травні 2020 р. програмний модуль криптографічного 
захисту інформації  «Криптосервер» та ПК «Соціальна громада» було 
встановлено в Берестівському старостаті. Було проведено навчання діловода 
Берестівського старостату по роботі в ПК Соціальна Громада (заповнення 
електронних заяв та декларацій, сканування та прикріплення електронних 
документів до заяв та редагування даних у програмі).  

Щомісячно на Мінсоцполітики відділом адміністрування подається Звіт 
щодо переліку індикаторів оцінювання функцій у сфері надання 
адміністративних послуг соціального характеру мешканцям Баранівського ОТГ 
суб’єктами впровадження програмного комплексу «Інтегрована інформаційна 
система «Соціальна громада». 

26.02.2020р. урядом було прийнято Постанову №148, якою затвердили 
надання грошової компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання 
державних програм соціального захисту населення. Бюджетні кошти надаються 
виконавчому органу громади за надання послуг з приймання документів для 
призначення справ із соціальної підтримки населення в електронній формі з 
використанням інформаційних систем Мінсоцполітики. Одна електронна справа 
оцінюється в 15 грн.  

Відділ адміністрування щомісяця подає Заявку для компенсації наданих 
послуг з приймання документів для призначення соціальної підтримки в 
Департамент праці, сімейної та соціальної політики. За період з 01.04.2020 по 
31.05.2020р. надано грошову компенсацію за надання послуг в сумі 2370 грн. 

Щомісяця проводилися навчання діловодів щодо змін у законодавстві. 
Було проведено 38 навчань  про зміни в прийомі документів на допомогу, про 
призначення та порядок прийому документів на субсидію, про безготівкову та 
готівкову форми субсидій, монетизацію пільг.  Щодня в телефонному режимі і 
по віддаленому доступі в програмі Team viewer  надаються консультації для 
діловодів щодо правильності прийому документів із соціальної підтримки 
населення.  

На запити діловодів сформовано та передано до справ з допомог 156 
довідок з БРЦЗ, ТОВ ЖОЕК та ТОВ Житомиргаззбут, що значно спростило 
процес формування пакету документів на допомогу для заявників.  

Спеціалістом відділу адміністрування проводяться виїзди до заявників 
додому по запитах з РУПСЗН з метою проведення обстеження матеріально-
побутових умов. За результатами обстежень складено 212 актів обстеження 



матеріально-побутових умов та передано в РУПСЗН для призначення субсидій 
та допомог. 

Також відділ адміністрування забезпечує мешканців старостатів 
повідомленнями про результати призначення допомог та субсидій та довідками 
на безкоштовне харчування в дошкільних закладах, загальноосвітніх шкіл. 

 За період з січня по червень 2020 р надано 381 повідомлення про 
призначення допомог, та 1485 повідомлення про призначення житлової субсидії. 

У відділ також напряму звертаються громадяни за консультацією по 
субсидіях та допомогах, пільгах. Надано інформаційно-консультативних послуг 
– 179. 

На засідання Комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ відділом 
адміністрування підготовлено реєстри виплат по перерахуванню матеріальної 
допомоги на суму 65900,00 грн. Підготовлено звіти на фінансове управління про 
надання матеріальної допомоги з місцевих бюджетів (КЕКВ 2730).  

За І півріччя 2020 року (січень, лютий та перша половина березня (до 
13.03)) в багатофункціональному центрі реабілітації УСЗН послуги 
реабілітації отримали 36 дітей. З них 17 дітей, що належать до групи ризику щодо 
отримання інвалідності (що складає 94% від усіх потребуючих даної послуги) та 
19 дітей з інвалідністю (що складає 22% від усіх потребуючих даної послуги). 
Реабілітаційні послуги отримали 3 дитини з інших ОТГ (1 дитина з Довбиської 
ОТГ та 2 дитини з Дубрівської ОТГ). 

Свою роботу після карантину багатофункціональний центр реабілітації 
відновив 23 червня. Курс реабілітації в червні розпочали 7 дітей (4 дитини, що 
належать до групи ризику щодо отримання інвалідності та 3 дитини з 
інвалідністю (з них 1 дитина з Довбиської ОТГ)).  

 

Були проведені такі виховні заходи: 

1) «Зима – весела пора» - виставка дитячих малюнків, композицій та 
аплікацій (27-31 січня) 

2) «Як то гарно і казково чути українську мову» - виховний захід до 
Міжнародного дня рідної мови (21.02). Всі учасники заходу отримали 
подарунки від Organic Milk. 

3) «Мати, жінка – оберіг, надія» - виховний захід до Міжнародного 
жіночого дня (6.03)  

До Міжнародного дня захисту дітей всі діти з інвалідністю Баранівської 
ОТГ отримали подарунки (Organic Milk). 

Завдяки співпраці з МРЦ «Мрії в дії» діти, що проходили реабілітацію були 
залучені до майстер-класів з виготовлення «валентинок» та інших виробів.  



Завдяки послузі «Соціальне таксі» в лютому послуги реабілітації отримали 
діти з Смолдирева, Суємців та Зеремля (6 дітей, в тому числі 1 дитина 
отримувала послуги фізичної реабілітації вдома (патронаж)). 

На виконання  Програми економічного і соціального розвитку Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, Управлінням соціального 
захисту здійснюються заходи для  забезпечення мети Програми. За 6 місяців  
2020року, не зважаючи на складні, непередбачувані обставини, що склалися, 
вдалося вирішити ряд питань. Завершено капітальний ремонт 
багатофункціонального центру реабілітації ( 213,3тис.грн.). На даний час існує 
ще ряд проблем, що заплановано вирішити  у 2020 році, які зазначені в Програмі,  
зокрема:  

- для підвищення  якості соціального обслуговування громадян, які перебувають 
у складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг, 
передбачених законодавством, існує потреба у впровадженні нових послуг. Але 
на даний час приміщення (бувше Товариства Червоного Хреста), в якому 
можливо реалізувати дані плани потребує ремонту покрівлі . 

Планується розширення послуг для батьків, які виховують дітей з 
інвалідністю: послуга «Денного перебування», послуга «Тимчасовий 
відпочинок»,  послуга «Кризовий центр» (до 2025 року), придбання житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
(необхідні документи згідно з Постановою КМУ від 15.11.2017 № 877 «Про 
Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 № 515 подано на розгляд в ОДА). 

З метою реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей,  
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності у структурі виконавчих 
органів міської ради функціонує служба у справах дітей Баранівської міської 
ради зі статусом юридичної особи. 

Станом на 01.07.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебуває 77 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 
20 дітей-сиріт та 57 дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом I півріччя 2020 року надано статус дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 7 дітям, 5 влаштовані в сім’ї 
опікунів/піклувальників. 

Станом на 01.07.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах перебуває 67 дітей.  



Протягом I півріччя 2020 року поставлено на облік дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах служби у справах дітей 32 дитини. 

Протягом I півріччя 2020 року ініційовано проведення 10 засідань Комісії 
з питань захисту прав дитини (розглянуто 49 питань). 

На засідання виконавчого комітету міської ради службою винесено на 
розгляд 25 питань для прийняття відповідних рішень. 

З початку 2020 року проведено 12 профілактичних рейдів «Діти вулиць», 
«Кризова сім’я», «Літні канікули» спільно з фахівцями із соціальної роботи 
управління соціального захисту населення, інспектором з ювенальної превенції 
Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., 
директором благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка», представниками 
старостинських округів Баранівської міської ради, медичними працівникам, 
інспектором Баранівського РС УДСНС, переважна кількість яких перебуває у 
складних життєвих обставинах. 

В процесі роботи з батьками проведено бесіди щодо наслідків 
безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, 
необхідності дотримання правил пожежної безпеки, безпеки на водоймах, 
підготовки дітей до школи, до осінньо-зимового періоду, а саме своєчасної 
заготівлі твердого палива, перевірки справності пічного опалення, прочищення 
димоходів, утеплення вікон, налагодження побуту та інше. Проведено 
обстеження 95 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 Протягом вказаного періоду до служби у справах дітей надійшло 46 
звернень жителів громадян з різних питань, що належать до компетенції служби 
у справах дітей 

 
 
Надання адміністративних послуг. 
          З метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг, 
Баранівською міською радою 05 червня 2020 року прийнято ряд рішень, 
направлених на виконання зазначеної мети, а саме: затверджено Концепцію 
модернізації системи надання адміністративних послуг Баранівської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, утворено відділ організації надання 
адміністративних послуг, визначено Центр надання  адміністративних послуг як 
постійно діючий робочий орган, утворено 4 віддалених робочих місця ЦНАП в 
населених пунктах (смт. Полянка, с. Рогачів, с. Глибочок, с. Кашперівка) , 
затверджено Регламент роботи ЦНАП, доповнено перелік адміністративних 
послуг, які надаються через ЦНАП Баранівської міської ради, їх кількість 
збільшено до 123. 
       В березні 2020 року підписано Угоду про партнерство з Програмою «U-
LEAD з Європою» - програма для України з розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні в сфері надання адміністративних послуг, що фінансується 
Європейським Союзом.  



        Підписано протокол про співробітництво з районною державною 
адміністрацією у сфері реєстрації речових прав і з червня 2020 року відновлено 
надання послуг з реєстрації речових прав через ЦНАП. 
       Також, в січні та лютому 2020 року (до початку карантинних обмежень) 
мобільним сервісним центром МРЕО через ЦНАП Баранівської міської ради 
громадянам надавалися послуги по реєстрації та перереєстрації транспортних 
засобів та заміні водійських посвідчень.    

За 6  місяців 2020 року громадянам було надано 3815 послуги за 123 
видами,  а саме: 
- у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 
та громадських формувань – 104 послуги; 
- у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 
та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 238 
послуг; 
- у сфері надання послуг мобільним сервісним центром МРЕО – 43 послуги; 
- у сфері надання адміністративних послуг відділом Держгеокадастру у 
Баранівському районі – 832 послуги; 
- у сфері надання адміністративних послуг відділом містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 
Баранівської міської ради  – 882 послуги; 
- послуги ДМС – 8 послуг; 
- послуги он-лайн – 475 послуг; 
- консультативні послуги – 1233 послуги. 
            У 2018 році Баранівська міська рада отримала державну підтримку на 
створення та забезпечення функціонування центру надання адміністративних 
послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у форматі «Прозорий офіс» 
за рахунок державної субвенції на будівництво нового приміщення центру 
надання адміністративних послуг, в якому будуть розміщуватися усі соціальні 
служби міста і району. Це дасть змогу збільшити кількість видів наданих 
адміністративних послуг та отримувати усі  послуги в одному приміщенні. На 
даний час будівництво продовжується, його завершення планується до 
закінчення цього року. Наприкінці завершення будівництва планується 
співпраця з ТОВ «Сенсорні системи України», які спеціалізуються на розробці, 
виробництві, постачанні і сервісному обслуговуванні систем управління 
потоками відвідувачів для встановлення електронної бази керування чергою 
звернень.    
             ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна», тобто 
прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через 
адміністраторів відділу надання адміністративних послуг. 

ЦНАПом Баранівської міської ради надаються послуги громадянам як 
нашої, так і інших громад.  
Реєстраційна служба Баранівської міської ради    на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади у І півріччі 2020 року здійснювала державну 
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та  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 півріччя 2020 року реєстраційною  службою надано 1911 
адміністративних послуг, у т.ч.: 

 у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб : 
 зареєстровано місце проживання 259 осіб; 
 знято з реєстрації місця проживання 308 осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання –647; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації будинків 

-483; 
 видано будинкових книг -30;  

Станом на 01.01.2020 р. в реєстр Територіальної громади внесено 13391 
осіб. 

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців проведено державну реєстрацію:  
         -  42 фізичних осіб-підприємців, у тому числі - 26,  у яких місце проживання 
зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
          -  3  юридичних осіб, у т.ч. 1- здійснюватиме діяльність на території 
Баранівської ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у 
тому числі змін до установчих документів юридичної особи,  що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань –28; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за 
її рішенням-26 у т.ч.17 осіб, у яких місце проживання зареєстроване на території  
Баранівської ОТГ;  
         - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у 
разі смерті -1, яка проживала  на території  Баранівської ОТГ; 
         -  внесено 1 рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації; 
         - виправлення технічних помилок в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань –7; 
         - проведена актуалізація даних по юридичній особі в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
-9; 
         - надано виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  
осіб-підприємців та громадських формувань -56; 
        - надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань-9; 
       - здійснено  1 зупинення розгляду документів, поданих для державної 
реєстрації змін про юридичну особу терміном на 15 календарних днів; 
      - зроблена 1 відмова у державній реєстрації змін до відомостей про фізичну 
особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  
     Також реєстраційною службою Баранівської міської ради надавались 
численні консультації  громадянам  України, фізичним особам – підприємцям, 
юридичним особам з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 



осіб – підприємців, надавались відповіді на адвокатські запити, запити 
Баранівського районного суду, інших державних органів, підприємств, установ 
та організацій.   

           
Культура та спорт 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є виконавчим 
органом Баранівської міської ради, створений Баранівською міською радою, 
підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується відповідним органам 
виконавчої влади щодо здійснення делегованих повноважень. 
      Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах 
банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 
найменуванням. 
     Засновником Відділу є Баранівськаміська рада, яка здійснює контроль за його 
діяльністю. 

     Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах визначених 
законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, державної 
політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, 
шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу 
комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. Робота установ 
культури громади спрямована на задоволення потреб людини у розвитку своєї 
особистості, творчого потенціалу, збереження і примноження національного 
скарбу-фольклору, збереження історико-культурної спадщини, естетичного 
виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні. 
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю, 
створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих 
зразках української та світової культури.     
      Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні наступні 
заклади:     

 Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;     
 Міський стадіон;     
 Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;     
 Баранівська школа мистецтв;      
 Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;     
 Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;     
 Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;     
 Будинок культури  смт. Полянка.  

При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»: 

 народний аматорський хор «Прислуч»  
 народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
 народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
 зразковий  духовий оркестр  
 зразковий дитячий вокальний ансамбль «Ейс» 

       На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна 
школа, в якій систематично займається 302 дитини з таких видів спорту: футбол, 



волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ забезпечено необхідним 
спортивним інвентарем та спортивними спорудами. Відділом культури, сім’ї, 
молоді та спорту  виданий наказ про покращення роботи Баранівської ДЮСШ 
щодо розвитку спорту, підготовки спортсменів до складу збірних команд 
області. З цією метою діють відділення ДЮСШ в смт. Першотравенськ, та смт. 
Полянка.  Протягом даного періоду проведено 12 місцевих змагань, 6 з яких мали 
статус відкритих, взяли участь  у  5  обласних. В громаді велика увага 
приділяється розвитку спорту серед ветеранів. Проведено  міські змагання серед 
ветеранів з волейболу, футболу, тенісу настільного та шахів. Систематично 
займається фізичною культурою і спортом близько 70 спортсменів ветеранів. 
         Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей з 
обмеженими фізичними можливостями.  Створені умови для заняття  регбі на 
інвалідних візках.      Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл. 
        За станом на 01.07.2020 року в громаді нараховується 82 спортивні споруди: 
1 стадіон, 61 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків з 
тренажерним обладнанням, 1 тенісний корт, 2 майданчика з синтетичним 
покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 8 спортивних 
залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          Станом на 01.07.2020 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені 
до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.                
          На галузь фізична культура і спорт в 2020 р. було виділено: на утримання 
Баранівської ДЮСШ затверджено  932 тис. грн., спортивні заходи 70 тис. грн. 
утримання стадіону 918,5 тис. грн. та фінансова підтримка ФК «Керамік» 100 
тис. грн. 
           Показники по заходах: 
         На проведення заходів культури було затверджено  150 тис.  грн.  коштів 
загального фонду.  
          На протязі 1 півріччя 2020 року були проведені слідуючі культурно-
мистецькі заходи: 

Театралізоване дійство «Україна колядує» 

«Різдвяний вернісаж»- виставка робіт художників – аматорів 
Баранівської ОТГ та художників Житомирської області 
Святкування Водохреща 

Урочистості з нагоди Дня соборності України. Покладання квітів до 
пам’ятника Т.Г.Шевченку 
Вшанування пам’яті жертв Голокосту (покладання квітів) 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 
Покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам-афганцям 
День героїв небесної сотні (покладання квітів) 

Міжнародний День прав жінок і Миру 

Урочистості до Дня народження Т.Г.Шевченка 

           Інші культурні заходи були відмінені в зв’язку з пандемією. 
За 1 півріччя 2020 року Баранівським історико-краєзнавчим народним музеєм 
проведено 35 екскурсій, які відвідали 628 чоловік. 



           Бібліотечні заклади отг: 
Бібліотечний фонд громади становить 159,1 тис. примірників 
      За  1 півріччя 2020 року послугами бібліотеки скористалися - 1887  читачів, 
проведено 34630 книговидач, постійно проводяться тематичні заходи, книго- 
виставки, фотовиставки та інші заходи. Також працівники бібліотек приймають 
участь у всіх культурних заходах, які проходять на території громади. 
       В Баранівській школі мистецтв навчається 314 дітей, з якими займається 24 
викладачі. В школі діють такі відділи: фортепіанний – де займається 37 дітей; 
народний відділ - 22 дитини; гітара – 26 дітей; скрипка - 22 дитини; хореографія 
- 81 дитина; художній відділ -72 дитини; духовий відділ - 31 дитина та вокал – 23 
дитини. Вихованці брали участь у різних конкурсах.  
На утримання Баранівської школи мистецтв у 2020 році затверджено 2794,5 тис 
грн. коштів загального фонду та 200 тис.грн. коштів спеціального фонду. 
Надійшло за 1 півріччя  145,6 тис грн. батьківської плати. 
  
Для покращення матеріальної бази в 2020 році : 
Для міського стадіону було благодійно передано бесідку на суму 10 тис. грн. 
В Будинок культури с. Суємці передано благодійно  мікрофони на суму 3,6 тис. 
грн. та придбано стільці хромові на суму 6 тис. грн.,Будинок культури с. 
Мирославль передано благодійно мікрофони та стійки мікрофонів на суму 3,3 
тис. грн., в МБК ім.. А.Пашкевича придбано мотокосу на суму 2,4 тис. грн. 
Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах визначених 
законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, державної 
політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту, 
шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу 
комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.  
 Проблемні питання: 

- ремонт приміщення бібліотеки, побудова туалету; 
- придбання комп’ютерного обладнання; 
- виділення  коштів  з  місцевого  бюджету  на  поповнення  книжкових 

 фондів. 
- Кража  музичної апаратури в БК с. Климентіївка на суму 16 тис. грн 

 Першочергові  проблеми  історико – краєзнавчого  музею: 
1. Установка приладів обігріву у музеї фарфору, заміна вхідних 
дверей,  закінчення ремонту туалету, ремонт зовнішньої стіни приміщення, 
переобладнання системи освітлення. 

      2.  Виготовлення інформаційних банерів, стендів та стелажів, поличок та 
підставок. 
      3.  Придбання мультимедійної  дошки. 
                 Цілі та завдання на 2 півріччя 2020 року  
 В 2 півріччі  2020 року планується проводити спортивні та культурні заходи 
відповідно до затверджених планів та паспортів бюджетних програм.  
          Очікувані результати: 

- Забезпечення надання якісної початкової музичної, хореографічної 
освіти образотворчого мистецтва та художнього промислу; 



- Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, 
створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, 
сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання бібліотечних фондів; 

- Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення 
культурних традицій, збереження популяризації духовного надбання 
нації та зміцнення культурних традицій, підтримка та розвиток 
культурно-освітніх заходів;  

- Збільшення кількості спортсменів регіону які приймають участь в 
регіональних та всеукраїнських змаганнях та посідають призові 
місця, представлення спортивних досягнень спортсменами збірних 
команд області і на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів 
спорту, підготовка спортивного резерву та підвищення  рівня 
фізичної підготовленості дітей;  

 
Охорона здоров’я 
 
Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 

Первинна ланка  
1. КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської 

ради надає першу медичну допомогу населенню Баранівської ОТГ.   
Мережа :  
-  об’єкти всього - 20 одиниць; 
-    Лікарські амбулаторії – 6 , з них – загальна практика сімейна медицина – 6 
( Баранівка,Суємці, Кашперівка,   Полянка, Рогачів, Першотравенськ).  
-  Фельдшерсько-акушерських пунктів –    0 
-  Фельдшерських пунктів – 14 

 -  Забезпеченість  ліжками  денного стаціонару -  0. 
   (наказ по ЦПМСД - № 83  від 29.11.2018)  
- Наявність аптек та аптечних пунктів : 
- Лікарняна аптека – 1 
- Приватні : аптека  -  1; 
- аптечні кіоски – 3; 
- аптечний пункт – 1 
-  Аптека Баранівська КП «Полісся Фарм» і підпорядковані їй : 
- Кашперівська аптека № 168; 
- Суємецька аптека № 185; 
- аптечний пункт в районній поліклініці; 
Всі аптечні  заклади надають  знижку  ветеранам при наявності рецепту.  
Реалізація лікарських засобів в ФП  проводиться згідно договорів. 
 
2.  Фінансування закладу :  

- Бюджет КНП «Центр ПМСД» –6910900,00 грн 
- Інші надходження спеціального фонду (субвенція) –  0,00  
- Касові видатки, в тому числі загальні суми на 1-го жителя в порівнянні  з 

минулим роком  (в гривнях). 



 За І 
півріччя 
2020р. 

За  І 
півріччя 
2020 р. 
на 1-го 

жит. 

За І 
півріччя 
2019 р. 
на 1-го 
жителя 

Відхилено 
+ (-) 

    Всього:          6910900,00 259,5 273,77  
      В т.ч.     
- медикаменти      45275,57 1,7 10,8  

-   Заборгованість по взаєморозрахунках -   
-   по заробітній платі – термін оплати якої не настав - 
-   по енергоносіях –   
3.  Матеріально-технічна база :  

1. Холодильниками всі ЛПЗ району забезпечені.  
2. Наявність лічильників:  
- теплової енергії – 0; 
- електроенергії -23 
- газу – 4; 
- водопостачання холодної води –    2 ; 
- -//- гарячої – 0. 
Капітальні ремонти  всього  -  -- 
Поточні ремонти  всього –      
 
Стан медичного обладнання та апаратури :  

  Питома вага обладнання та апаратури  в працюючому стані – 100% 
 
 Придбання  медичного обладнання та апаратури: 
  

п\п Найменування К-ть Ціна, 
грн.. 

Сума, грн.. Джерело 
фінансування 

Звідки 
отримано 

Дата 
отримання 

1 Пристрій для 
контролю та 
реєстрації 
температури 
«Термотестер» 
 

  
 
11 

 
 

1028,00 

 
 

13569,50 

 
 
Власні кошти 

 
 
ПП 
«Медісан» 
 

 
 
17.02.2020 

2 LD-71 Вимірювач АТ 
Фонендоскоп в 
комплекті 

1 393,4 393,4 Власні кошти ПП 
«Медісан» 
 

21.04.2020 

3 Пірометр Eximlad  
(мод.НТ-820D) 

1 2996,0 2996,0 Власні кошти ПП 
«Медісан» 
 

21.04.2020 

4 Небулайзер 
(інгалятор)  
компресорний 

2 845 1690 благодійно ТзОВ 
«Кусум 
Фарм» 

31.05.2020 

5 Отоскоп 1 1 2122,0 2122,0 благодійно ТзОВ 
«Кусум 
Фарм» 

31.05.2020 



6 Інфрачервоний 
безконтактний 
термометр 

1 1819,35 1819,35 благодійно ТзОВ 
«Кусум 
Фарм» 

31.05.2020 

7 Апарат для 
вимірювання тиску 

2 340 680 благодійно Благодійн
ий фонд 
«Майбутн
є Полісся» 

21.04.2020 

    Придбано окремі види обладнання –     16085,00                         
Придбано дрібного інвентаря на суму –  1365,00 
Придбано м’якого інвентаря  -  34226,63  
Позабюджетні кошти всього:  ---  
             в т.ч.  гуманітарна допомога – 
                        оренда –     5 741,29 
                        благодійні внески – 71 239,41 
                         від реалізації майна – 885,0 

      Забезпеченість автомобільним транспортом : всього 9 одиниць.  
     ЛПЗ Баранівського району: 
  -     Баранівська АЗПСМ  - 4 (УАЗ,ВАЗ,ГАЗ,TOYOTA  COROLLA) 

- Кашперівська АЗПСМ – 1 (УАЗ) (позика) 
- Першотравенська АЗПСМ – 1 ( Опель)  (баланс Перщотравенської с/р) 
- Суємецька АЗПСМ – 2 (Таврія, Renault Daster) 
- Рогачів АЗПСМ – 1 (ВАЗ) 

 
   
Підлягає списанню – 1   
     -  Суємці (Таврія) 
     -  Кількість санітарного транспорту, пригодного до експлуатації та питома 
вага від загальної кількості – 5/6 (83,0%).  
 

Кадрове забезпечення :  
- всього штатних посад – 93,75 
      тому числі госпрозрахункові відділення –  
- штатних посад лікарів – 20,00 
- штатних посад середніх медпрацівників – 37,75 
- абсолютне число зайнятих посад – 78,5 
- абсолютне число фізичних осіб – 908 
-  зайнятих посад лікарів – 20,00 
- зайнятих посад середніх медпрацівників – 36,5 
- кількість лікарів (фізичних осіб) - 20 

      -        кількість середніх медпрацівників (фізичних осіб) - 43     
      -     забезпеченість населення штатними посадами на 10 тисяч населення 
район –    35,2             -  по області – 51,9   
      -     % укомплектованості посад фізичними особами район – 96% - по області 
– 96,5  
      -     забезпеченість штатними посадами лікарів на 10 тисяч населення район 
– 7,5                             - по області – 42,5 
      -    % укомплектованості посад лікарів фізичними особами – 100,0  - по 
області –   71,7.  
      -     забезпеченість штатними посадами середнього медперсоналу на 10 тисяч    



            населення район – 14,2, - по області  – 97,4  
      -   % укомплектованості посад середнього медперсоналу фізичними особами 
–114%      -    по області – 100 

    За І півріччя 2020 року атестовано:  2 
     АЗПСМ смт. Полянка - 2 
        По КНП «Центр ПМСД» станом на 01.01.2020 року є дефіцит кадрів у 
лікарях слідуючих спеціальностей :  - 
 
На даний час працюють лікарі пенсійного віку  :  медичний директор - 1 
-     лікар педіатр дільничний  Баранівської АЗПСМ - 1 
- лікар терапевт дільничий Баранівської АЗПСМ   - 1 
- лікар ЗПСМ  Баранівської АЗПСМ - 1 
- Завідуюча Першотравенською АЗПСМ – 1 

 
Зміни у квартирному обліку: 
-   кількість лікарів, які перебувають на квартирному обліку всього - 1   
    в тому числі сільської місцевості - 1 
-   кількість середніх медичних працівників, які перебувають на квартирному     
    обліку  всього - 0 
    в тому числі в сільській місцевості - 0,  
-   отримали житло всього лікарів - 0 
    в тому числі в селі - 0 
-   отримали житло середні медпрацівники всього -  
    в тому числі в селі - 0 
-   отримали кредити на житло всього лікарів і середніх медпрацівників – 0 
 
Житло для медичних працівників не закуповувалось 

 Реорганізація галузі охорони здоров’я району  не проводилась   
Мережа закладів ПМСД : 
- Лікарські амбулаторії – 6 
 

Забезпеченість телефонним зв’язком :  
    Телефонний зв’язок  відсутній : 
- ФАП с.Ялишів 
- ФП с.Жари  
- ФП с.Йосипівка 
- ФП с.Стара Гута 
- ФАП с.Смолдирів 

Забезпеченість холодильним обладнанням – 100% 
Забезпеченість велосипедами – 100%.  
 

6. Впровадження сімейної медицини :  
В районі функціонує 6 амбулаторій ЗПСМ ( Баранівка,Суємці, Кашперівка,  
Полянка, Рогачів,  Першотравенськ ).  
Штатних посад сімейних лікарів – 14,0 

- фізичних осіб – 14 
Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини – 
26630 
% до загальної кількості населення – 100%. 
 



7. Акредитація закладів : 
      Центр створений  01.08.2013 року.  30.03.2016 року підрозділи центру ПМСД 
пройшли акредитацію. 
      
      Ліцензія   на медичну практику отримана 
      Ліцензія на право проведення діяльності з наркотичними засобами серія  АЕ 
№ 293108  
       видана з 17.07.2014 по 17.07.2019 р. 
8. Капітального ремонту потребують: 
   - АЗПСМ смт. Першотравенськ; 
9. Стан медичної практики на підприємницьких засадах :   -- 
10. Висновки з управлінськими рішеннями 
-    часткове фінансування центру згідно потреби; 
- заборгованості по заробітній платі і нарахуваннях –  немає 
- показник атестації серед медичного персоналу вище обласного; 
- показник атестації  лікарів виконаний на 100%; 
- показник укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів 

100%; 
- отримано в АЗПСМ с. Суємці за бюджетні кошти автомобіль  Renault Daster; 
- проводиться постійна робота по виконанню оптимальних показників 

діяльності центру ПМСД; 
- проводиться постійна робота по підвищенню ефективності та якості 

медичного обслуговування; 
- активно проводиться робота по профілактиці туберкульозу, онкологічних 

захворювань, ВІЛ (СНІДу), серцево-судинних захворювань та ранньому їх 
виявленню; 

- проводиться постійне професійне навчання та підвищення кваліфікації 
медичних кадрів; 

- Зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів центру. 
Вторинна ланка  
           За І півріччя 2020 р. амбулаторно звернулися у районну поліклініку  49062 

відвідувачів, стаціонарно проліковано 2065 пацієнтів. Стаціонарна допомога 

надається на 120 ліжках у 6 відділеннях. В стаціонарі проведено 213 оперативних 

втручань.  

За штатним розписом в закладі 56,75 посад лікарів, зайняті 47,50 посад, 
працює 34 лікаря. Близько третини лікарів мають пенсійних вік.   

Середнього медичного персоналу за штатним розписом 100,5 посад, 
зайняті 98,50, працює 99.  

Позитивним моментом є укомплектованість штатної посади 
отоларинголога і хірурга. Однак, існує дефіцит лікарів таких спеціальностей:  
рентгенолог, дерматовенеролог, лікар по спеціальності «Медицина невідкладних 
станів».  

Лікарнею проведено ряд заходів:  



1. Отримано ліцензію на медичну практику. 
2.  За Програмою грантової допомоги проекту людської безпеки  «Кусаноне» 
(Японія) отримано сучасний УЗД апарат експертного класу.  
3. Сесіями міської ради прийнято Програми: 

- «Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Баранівська ЦРЛ» 
Баранівської міської ради на 2020-2022 роки»; 

- «Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань в КНП «Баранівська ЦРЛ» на 2020 рік»; 

- «Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги 
дітям на 2020 рік»; 

- «Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги 
незахищених категорій населення із груп ризику на 2020-2022 роки»; 
4. Погоджено сесією міської ради та впроваджено платні послуги 

населенню.  
Проблемні питання: 
1. Проведено тендер і очікується поставка в липні 2020 року наркозно-
дихального апарату вартістю 797 525,00 грн. Необхідно виділити кошти для 
фінансування даної закупівлі.  
2. Дефіцит кадрів. Є позитивні зрушення: в 2020 році в інтернатурі будуть 
навчатися лікарі дерматовенеролог і анестезіолог. В серпні 2020 року приходять 
на роботу лікарі хірург і терапевт.  
Однак для скорочення плинності кадрів необхідно забезпечити житлом молодих 
спеціалістів (ЛОР-лікаря, лікаря-ендоскопіста, лікаря-хірургі, загалом 3 
квартири). 
3. Недостатнє фінансування на виплати пільгових рецептів окремим групам 
населення.  
4. Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії. 
Потреба 100 тис. грн. 
5. Придбання  санітарного автомобіля класу «В» (очікується в ІІ півріччі 2020 
року). 
6. Придбання комплекту апаратури для імуноферментного аналізу 
(очікується в ІІ півріччі 2020 року). 
7. Придбання відеоендоскопічного обладнання, лапароскопічної стійки.  
  Землеустрій громади. 

Протягом 6 місяців 2020 року в сфері будівництва, архітектури та 
земельних відносин: 

- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у м.Баранівка Житомирської 
області. Для зміни цільового призначення земельної ділянки та уточнення місця 
розміщення об’єкта будівництва по вул.Звягельська,13»; 

- проведено аналітичну роботу щодо укладених договорів оренди землі. В 
першому півріччі 2020 року укладено 2 договори оренди землі загальною 



площею 1,9865 га на суму 4402,15 грн. Всього на землі комунальної власності 
укладено та діють договорів оренди землі площею 397,96 га на суму 3 965,7 
тис. грн. ;  

- укладено та продовжено 12 договорів оренди комунального майна; 
- укладено 17 угод про соціальне партнерство на суму 376,5 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 землі. 
         Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного агробізнесу. 
В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської 
міської ОТГ» у 2018 році 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». 
За грантові кошти у першому півріччі 2020 року було придбано систему 

холодопостачання та систему контролю клімату на суму 187 944 грн. та оплачено 
монтаж даного обладнання в сумі 124 685 грн. Також оплачено 199 000 грн. за 
пусконалагоджувальні послуги лінії переробки молока СВВ-10, яка була 
придбана у 2019 році. 
        В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого органічного розвитку - 
АМОР».  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. 
Цілі та завдання на 2020 рік: 
Для зацікавлення до підприємницької діяльності, необхідний комплексний 
підхід у зміні свідомості населення: 
1. Розробити та виготовити стимуляційної до підприємництва продукції у 
вигляді буклетів, відеороликів, радіо-ефірів тощо – організовано 1-й Форум 
підприємництва, регулярно публікуються відеоролики про підприємницьку 
діяльність в шкільного телебачення. 
2. Розробити методику та відпрацювати повний пілотний курс навчальної 
програми бізнес-інкубатору на 2020 рік – сформовано орієнтовну програму 
Молодіжного бізнес-інкубатору, підписано меморандум про співпрацю КУ 



«АМОР» з Баранівською філією  Житомирського центру зайнятості» щодо 
навчання безробітних основам підприємництва. 
3. Прописати функції фахівця з організації навчальних програм та 
необхідні ресурси для залучення кваліфікованих тренерів – проведено пошук 
експертів та обговорено умови співпраці, залучено фахівців Фонду східної 
Європи в рамках програми «Школа  організацій підприємництва» сформовано 
ініціативну групу «Підприємницька Баранівщина», яку було відібрано до 
навчання. 
4. Розробити механізм стимулювання молоді до підприємницької діяльності. 
Для завершення становлення організаційної та фінансової моделі кооперативів 
необхідно: 
1. Проводити регулярні навчання членів кооперативів на базі бізнес-інкубатору 
– до карантину проводились навчання в рамках зборів кооперативів,  в період 
карантину навчальні матеріали публікуються в вайбер-групах кооперативів. 
2. Актуалізувати бізнес-плани СОК “Мілка-2018” та СОК “Смолка-2017” – 
актуалізовано. 
3. Сприяти створенню сімейних молочних ферм – протягом першого півріччі 
проведені ознайомчі семінари з створення сімейних молочних ферм , проведено 
зустріч з командою проєкту «Сімені молочні ферми» та потенційним фермером 
, в результаті якої підписано договір з ТОВ «Укрмілкінвест» по створенню 
молочної ферми в с. Марківка. 
4. Галузь сільського зеленого туризму. 
5. Забезпечити виконання проведення конкурсу та фінансування переможців 
згідно “Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними напрямками на 
період до 2020 року”. 
Для ефективної діяльності агенції як консультативно-дорадчого центру для 
підприємців необхідно забезпечити фінансування з місцевого бюджету трьох 
вакантних посад, як однієї з умов грантового договору ENI/2017/392-857 від 
29.12.2017 р. 
Передбачити в бюджеті громади виділення коштів на “Бюджет участі” 2020 р. 
Очікувані результати: 
1. Учасники 6 навчальних заходів отримали знання для впровадження в 
практичній підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку. 
2. Створені нові робочі місця. 
3. Збільшення доходів місцевого бюджету від новостворених бізнесів (ФОП, 
ТОВ, ПП , ФГ тощо). 
4. Подано не менше 25 проєктів, з них по «органічній» темі – не менше 9 
проектів. 
5. Прийняли участь в голосуванні не менше 4 тис. місцевих жителів. 

 
 

Головний бухгалтер                                                               Л.А.Цимбалюк 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                         №2958 
 
Про введення в експлуатацію приміщення 
міні-сироварні в с.Рогачів Баранівського району  
Житомирської області, холодильного обладнання  
та лінії переробки молока 
 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 966 , в  межах проекту «Молодіжний 
кластер органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади» за фінансової підтримки Європейського Союзу відповідно до 
Грантового   договору за №  ENI/2017/ 392-857 від 29.12.2017 року, керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. З метою виробничого використання ввести в експлуатацію наступні 
об’єкти основних засобів (далі ОЗ): 
–Приміщення міні-сироварні за адресою: вул.Молодіжна,12, с.Рогачів, 
Баранівського району, Житомирської області, вартістю 6 031 963,60 грн; 
–Лінія переробки молока марки СВВ-10, вартістю 1 642 635,00 грн; 
–Система контроля клімату ТСУ 1.20, вартістю 103 140,00 грн; 
–Система контроля клімату ТСУ 1.22, вартістю 134 922,40 грн; 
–Система холодопостачання ТС 1.21, вартістю 74 566,40 грн; 
  2. Призначити матеріально відповідальною особою по вказаним ОЗ 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука 
В.А. 
 3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) відкрити та вести облік 
ОЗ згідно чинного законодавства. 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з 
питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 

Міський голова                                               А.О.Душко                                                                          
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                № 2959 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 

обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської 
ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 

період, згідно з додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 46 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 28.08.2020р. № 2959 

 
 

1.Розпорядження  № 185-од від 22.06.2020р. «Про  надання дозволу на 
передачу засобів індивідуального захисту та дезінфекції з балансу Баранівської 
міської ради на баланс УСЗН Баранівської міської ради, КНП «Центр ПМСД» та 
КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради». 

2.Розпорядження № 186-од від 23.06.2020р. «Про внесення змін  до річного 
кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2020 
рік» 

3. Розпорядження № 187-од від 24.06.2020р. «Про внесення змін  до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 
2020 рік» 

4. Розпорядження № 190-од від 03.07.2020р. «Про  внесення змін до  
міського бюджету на 2020 рік» 

5. Розпорядження № 196-од від 15.07.2020р. «Про надання дозволу  на 
передачу матеріальних цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс 
відділу культури, сім’ї,  молоді та спорту Баранівської міської ради» 

6. Розпорядження № 198-од від 17.07.2020р. «Про  надання дозволу на 
зняття з обліку (позабалансові рахунки) житлового будинку (з сараєм), який 
знаходиться  за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, с.Жари, 
вул.Дубрівська,1» 

7. Розпорядження № 201-од від 20.07.2020р. «Про внесення змін  до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 
2020 рік» 

8. Розпорядження № 205-од від 22.07.2020р. «Про внесення змін  до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 
2020 рік» 

9. Розпорядження № 210-од від 31.07.2020р. «Про укладення угоди 
цивільно-правового характеру» 

10. Розпорядження № 211-од від 03.08.2020р. «Про внесення змін  до  
міського бюджету на 2020 рік» 

11. Розпорядження № 218-од від 06.08.2020р. «Про внесення змін  до  
міського бюджету на 2020 рік» 

12. Розпорядження  № 220-од від 07.08.2020р. «Про  надання дозволу на 
передачу документації (звітів з енергетичного аудиту, енергетичних 
сертифікатів будівель та ПКД) на баланси: відділу освіти Баранівської міської 
ради, КНП «Баранівська центральна районна лікарня», КП «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр»  

13. Розпорядження № 225-од від 12.08.2020р. «Про  затвердження зведених 
кошторисних розрахунків» 

14. Розпорядження № 226-од від 12.08.2020р. «Про  затвердження зведених 
кошторисних розрахунків» 



15. Розпорядження № 228-од від 12.08.2020р. «Про внесення змін  до 
річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 
2020 рік» 

16. Розпорядження № 236-од від 21.08.2020р. «Про  затвердження зведених 
кошторисних розрахунків» 

 
 
 

 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня  2020 року                                                        № 2960 
 
 
Про план роботи Баранівської 
міської ради на ІІ півріччя 
2020 року 
 

 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за рекомендаціями постійних комісій міської ради,  
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1.  Затвердити план роботи Баранівської міської ради на ІІ півріччя 2020 
року, згідно додатку. 

2. Підготовку питань для винесення на пленарні засідання міської ради 
здійснювати у відповідності з Регламентом Баранівської  міської ради та планом 
роботи Баранівської міської ради на ІІ півріччя 2020 року. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради       
Самчука О.В. та постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності та етики (Підгурський М.П.) якій дозволити,  при 
необхідності, вносити зміни до вищезазначеного Плану роботи міської ради. 
 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток до рішення 46 сесії 8 скликання

                                                                                       міської ради 
                                                                                       від  28.08.2020 р.   №  2960                     
 

   
ПЛАН 

роботи міської ради на ІІ півріччя 2020 рік 
№ 

з/п 

  

  

Термін 

виконання 

Відповідальні 

      I  Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської ради 
1.  Про внесення змін та 

доповнень  до міського бюджету 
на 2020 рік 

протягом півріччя Відділ фінансів, 
Комісія з питань 
планування, фінансів, 
бюджету та соціально-
економічного розвитку 

2. Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету в 
першому півріччі 2020 року 

 у 
двомісячний  термін 
після відповідного 
бюджетного  періоду

Відділ фінансів, 
Комісія з питань 
планування, фінансів, 
бюджету та соціально-
економічного розвитку 

3.  Про внесення змін та доповнень 
до рішень міської ради  

за необхідністю  Відділи міської ради 
відповідно до 
розподілу обов’язків 

4. Про затвердження розпоряджень 
міського голови 

протягом півріччя Відділ фінансів, 
Комісія з питань 
планування, фінансів, 
бюджету та соціально-
економічного розвитку 

    
6. Про регулювання земельних 

відносин 
протягом півріччя Відділ містобудування, 

архітектури, 
земельних відносин та 
комунальної власності 
Баранівської міської 
ради, Комісія з питань 
земельних відносин, 
містобудування, 
будівництва та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

7. Про виконання депутатських 
запитів та звернень, рішень 
міської ради. 

протягом півріччя Секретар ради , 
Постійні комісії 
міської ради 



8. Про результати діяльності 
Новоград-Волинської місцевої 
прокуратури на території 
Баранівської ОТГ за І півріччя 
2020 року 

Серпень-вересень Новоград-Волинська 
місцева прокуратура;,  

Комісія з питань прав 
людини, законності, 
депутатської  
діяльності і етики 

9. Про запровадження семінарів- 
навчань для  депутатів місцевих 
рад 

протягом півріччя Секретар міської ради, 

10. Про план роботи міської ради на І 
півріччя 2021 року 

Грудень Секретар міської ради, 
Голови постійних 
комісій міської ради 

11.  Про план діяльності Баранівської
міської ради  з підготовки проєктів 
регуляторних актів на 2021 рік. 

Листопад-грудень  
 

 

Управління та відділи 
міської ради 

12.  Звіт про виконання цільових 
програм міської ради  

Протягом півріччя Виконавці відповідних 
програм, виконавчий 
комітет міської ради  

13 Про хід виконання Програми 
організації захисту дітей громади 
в процесі реформування системи 
інституційного догляду та 
виховання  дітей в Житомирській 
області на 2019-2026 роки 

Листопад-грудень Служба у справах 
дітей міської ради 

                        II Організаційне забезпечення діяльності міської ради 
1. Організаційне 

забезпечення  проведення засідань 
постійних комісій міської ради 

За узгодженням Секретар міської 
ради,  Голови 
постійних комісій 
міської ради, 
відповідні відділи 
виконавчого комітету 
міської ради 

2. Організаційне забезпечення 
проведення пленарних засідань 
міської ради 

відповідно до 
регламенту міської 
ради 

Секретар міської ради,  

відділи виконавчого 
комітету міської ради 

3. Здійснення контролю за ходом 
виконання рішень міської ради 

протягом півріччя Секретар міської 
ради,  Голови 
постійних комісій 
міської ради, 
відповідні відділи 
виконавчого комітету 
міської ради 

4. Надання консультативно- 
методичної допомоги депутатам 
міської ради з питань 
здійснення  повноважень, 
підготовки проектів рішень 
міської ради, тощо 

Постійно Секретар міської ради,  

відділи виконавчого 
комітету міської ради 



5.  Аналіз та узагальнення заяв, 
скарг фізичних та юридичних осіб 
до депутатів міської ради щодо 
поліпшення діяльності органів і 
посадових осіб місцевого 
самоврядування 

 за підсумками 
півріччя  

Секретар міської 
ради,  депутати міської 
ради, 

відділи виконавчого 
комітету міської ради 

6. Аналіз участі депутатів міської 
ради у засіданнях постійних 
комісій, пленарних засіданнях 
міської ради 

 за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати міської 
ради, 

відділи виконавчого 
комітету міської ради 

7. Організація навчання депутатів 
міської ради 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської ради,  
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

    
9. Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 
за підсумками 
півріччя 

Секретар міської ради,  
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

10. Виконання доручень міської ради, 
робота в робочих групах, комісіях 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати міської 
ради 

11. Проведення заходів з питання 
добровільного об’єднання громад 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати міської 
ради, 
відділи виконавчого 
комітету міської ради 

                                      III Взаємодія з територіальною громадою 
1. Проведення особистого прийому 

громадян 
за графіком Секретар міської 

ради,  депутати міської 
ради 

2. Проведення зустрічей з 
мешканцями громади, робота в 
округах 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати міської 
ради 

3. Участь у громадсько-важливих 
заходах, семінарах, нарадах, 
зустрічах з обговоренням питань 
місцевого значення 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати міської 
ради 

4.  Виконання доручень виборців, 
вивчення громадської думки 

за підсумками 
півріччя 

Секретар міської 
ради,  депутати міської 
ради 

        
 
 

 
Секретар ради                                                                   О.В.Самчук 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
46   сесія   8 скликання 

 
28 серпня   2020 року                                                                          № 2961                                                
 
Про внесення змін до рішення 
39-ї сесії 8 скликання міської ради 
від 24.12.2019 року № 2578  «Про внесення змін 
у структуру та   штатну  чисельність 
працівників  відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту  Баранівської міської ради та його 
підвідомчих закладів»   
  

Відповідно до угоди від 30.06.2020 «Про розірвання договору оренди житлового 
будинку від 05.09.2017 року № 1788» між відділом культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради та Кобилянською Світланою Микитівною власницею будинку, що 
знаходиться за адресою ХХХХХ, керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, 
пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення діяльності відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту  Баранівської міської ради та його підвідомчих закладів, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального населення, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
      1.Внести зміни до рішення 39-ї сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2019 року № 2578  
«Про внесення змін у структуру та   штатну  чисельність працівників  відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту  Баранівської міської ради та його підвідомчих закладів», а саме:    
 
1.1.із структури та штатної чисельності КУ «Історико – краєзнавчий народний музей» 
Баранівської міської ради: 
 
- вивести посаду завідувач етнографічного відділу смт. Полянка.        
- ввести посаду організатор екскурсій. 
  
      2.Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради (Ошатюк 
Н.Б.) забезпечити виконання цього рішення у частині оформлення трудових відносин з 
працівниками у відповідності з чинним законодавством України, внести зміни у структуру та 
штатну чисельність  відділу. 
  
      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. та постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.). 
 
           
     Міський  голова                                                     А.О. Душко 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 

28 серпня 2020 року                                                                       № 2962 

 
Про утворення комунальної установи 
«Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників Баранівської міської ради» 

 
Відповідно до  ст. 26, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,    ст.  59, 66, 75 Закону України «Про освіту», ч.3 ст.52, п.5 розділу Х  
Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 липня 2020 року №672 «Деякі питання професійного 
розвитку педагогічних працівників», керуючись  «Положенням про відділ освіти 
Баранівської міської ради (у новій редакції)», затвердженим рішенням сесії 
Баранівської міської ради від 24.12.2019 р. №2685, враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Утворити комунальну установу «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Баранівської міської ради». 

2.  Затвердити статут комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Баранівської міської ради» (додається). 

3. Затвердити штатний розпис комунальної  установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Баранівської міської ради» (додається). 

4. Затвердити положення про конкурс на посаду директора комунальної 
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської 
міської ради» (додається). 

5.Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З.: 

5.1. Провести конкурс на  заміщення посади директора комунальної 
установи   «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської 
міської ради». 

5.2. Провести державну реєстрацію комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської міської ради»  в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. 



5.3. Здійснити в установленому порядку всі необхідні дії щодо юридичного 
оформлення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників Баранівської міської ради. 

5.4. Призначити директора комунальної  установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Баранівської міської ради» за результатами 
конкурсного відбору. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко 
Н.В., постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.).   

 
 

Міський голова                                                                                   А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
 Відділ освіти 
Баранівської міської ради 
 
 
___________ Р.З.Николишин 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 46 сесії  
8 скликання № 2962 
від 28.08.2020 року 
 
 

                                                                                    
 

СТАТУТ 
 ЦЕНТРУ  

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

2020 р. 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Комунальна установа  «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників Баранівської міської ради» (далі – Центр) знаходиться у 
комунальній власності територіальної громади в особі Баранівської міської 
ради згідно рішення сесії Баранівської міської ради від 28.08.2020 року 
№2962 
 

1.2. Засновником  виступає територіальна громада  в особі Баранівської міської 
ради (далі – Засновник).  
 

1.3. Повна назва: Центр професійного розвитку педагогічних працівників  
Баранівської міської ради. Скорочена назва – Центр професійного 
розвитку педпрацівників. 

Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. 
Соборна, 20. 
 

1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими 
актами законодавства, рішеннями Баранівської міської ради та  цим 
Статутом. 



 
1.5. Центр має статус  бюджетної установи, є юридичною особою,  має  рахунки 

у фінансових установах,  печатку, ідентифікаційний номер, офіційний 
бланк.  
 

1.6. Центр провадить свою діяльність у межах території обслуговування 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.   
    Має право укладати цивільно-правові угоди про надання послуг з 
іншими органами місцевого самоврядування, установами та закладами 
освіти, юридичними та фізичними особами. 
 

1.7. Основними завданнями Центру є сприяння професійному розвитку 
педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. 
 

1.8. Центр ухвалює рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, 
передбаченої законодавством України та цим Статутом. 
 
 
 

1.9.   Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 
- безпечні умови провадження діяльності; 
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, трудової діяльності, у тому числі зобов'язань за 
міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 
 

1.10. Центр має право на:  
- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 
- ліцензування  діяльності (при потребі); 
- надання платних послуг фізичним та юридичним особам; 
- співпрацю з юридичними та фізичними особами, органами місцевого 

самоврядування, органами виконавчої влади, міжнародними 
суб’єктами; 

- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 
морального і матеріального заохочення працівників в межах власного 
кошторису;  

- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;  

- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, 
визначеному законодавством України;  

- застосування гнучкого режиму робочого часу; 



- управління рухомим і нерухомим майном відповідно до законодавства 
України та даного Статуту. 
 

1.11. Центр забезпечує  прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності,  
формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою 
діяльність та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту 
оприлюднює інформацію на сайті Засновника чи уповноваженого ним 
органу. 
 

1.12. Центр ухвалює рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, 
передбаченої законодавством України та цим Статутом 

 
ІІ. Завдання Центру 

 
2.1.    Центр відповідно до покладених на нього завдань: 

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку 
педагогічних працівників; 

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних 
працівників; 

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела 
інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку 
педагогічних працівників; 

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним 
працівникам; 

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, 
зокрема з питань: 
- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; 
- проведення супервізії; 
- розроблення документів закладу освіти; 
- особливостей організації освітнього процесу за різними формами    

здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій 
дистанційного навчання; 

- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 
діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти 
і нових освітніх технологій. 

2.2.  Центр не може виконувати завдання, не передбачені Положенням про центр 
професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №672 «Деякі  



питання професійного розвитку педагогічних працівників», іншими актами 
законодавства та цим Статутом. 

ІІІ. Управління та кадрове забезпечення Центру 

3.1.     Повноваження Засновника: 

3.1.1. Засновник або уповноважений ним орган: 

-  затверджує установчі документи Центру, їх нову редакцію та зміни до них; 
- затверджує положення про конкурс на посаду керівника та педагогічних 

працівників Центру; 
-  призначає і звільняє директора Центру з дотриманням вимог законодавства; 
-  затверджує за поданням Центру стратегію його розвитку; 
-  фінансує виконання стратегії розвитку Центру; 
-  здійснює контроль за дотриманням установчих документів Центру; 
-  затверджує кошторис Центру; 
-  здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру; 
-  сприяє проведенню інноваційної діяльності; 
-  забезпечує соціальний захист працівників Центру; 
-  здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», інших нормативно-правових актів України. 

3.1.2. Засновник не має права втручатись у діяльність Центру, що здійснюється ним у 
межах його автономних прав, визначених законодавством і цим статутом. 

3.1.3.  Засновник Центру зобов’язаний: 

-  забезпечити утримання і розвиток матеріально-технічної бази Центру; 
-  забезпечити створення в Центрі безперешкодного середовища, зокрема   для  осіб 

з особливими потребами. 

3.2. На посади директора, інших педагогічних працівників Центру 
призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють 
державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче 
магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як 
п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями 
конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником. 

3.3. Штатний розпис Центру затверджує його засновник відповідно до 
законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта, 
психолога. Можуть бути  уведені посади бухгалтера, працівників, які 
виконують функції з обслуговування. Кількість посад визначаються 
Засновником.  За рішенням Засновника до штатного розпису Центру можуть 
вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду. 



3.4.  Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, який 
призначається на посаду Засновником за результатами конкурсу та 
звільняється ним з посади. 

3.4.1.  Директор Центру: 

1)  розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження  
засновнику; 

2)  затверджує план діяльності центру та організовує його роботу 
відповідно до стратегії розвитку центру, подає засновнику пропозиції 
щодо штатного розпису та кошторису центру; 

3)   призначає на посаду працівників центру, звільняє їх із займаної посади 
відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції 
працівників центру, заохочує працівників центру і накладає на них 
дисциплінарні стягнення; 

4)  залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру 
шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до 
своєї компетенції; 

5)  створює належні умови для ефективної роботи працівників центру, 
підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня; 

6)   видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання; 

7)   використовує в установленому засновником порядку майно центру та  
його кошти, укладає цивільно-правові договори; 

8)   забезпечує ефективність використання майна центру; 

9)   забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру; 

10)  діє від імені центру без довіреності; 

11)  може вносити засновнику центру пропозиції щодо вдосконалення  
діяльності центру; 

12)   подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії розвитку  
центру. 

3.4.2. У разі тимчасової відсутності директора Центру (відрядження,  хвороба, 
відпустка   або інші поважні причини) його обов’язки виконує один із 
педагогічних працівників центру, на якого покладені обов’язки наказом 
директора. 

У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 
покладання виконання обов’язків директора Центру здійснюється наказом 
уповноваженого органу управління освітою. 



 
3.5.    Педагогічні працівники Центру: 

3.5.1. Педагогічні працівники Центру мають права, визначені  законодавством 
України, колективним договором, трудовим договором та/або цим  
Статутом. 

3.5.2. Педагогічні працівники Центру мають право на: 

- академічну свободу, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну 
діяльність; 

- педагогічну ініціативу; 
-   розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 
компетентнісного навчання: 

-    підвищення кваліфікації, перепідготовку; 
-    доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій Центру;  
-   відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 
-   справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 
-   захист професійної честі і гідності; 
-   індивідуальну освітню (наукову, творчу) діяльність за межами Центру; 
-   творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи;   
-   безпечні і нешкідливі умови праці; 
-   оплачувану відпустку. 

3.5.3.  Педагогічні працівники Центру зобов’язані: 

-  володіти і надавати освітні послуги державною мовою; 
            - знати основи законодавства про освіту, нормативні документи з питань 

організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти, освіти дорослих; 

           - володіти технологіями організації формальної, неформальної та 
інформальної освіти дорослих; 

-  знати основи педагогіки та вікової психології; 
             -  володіти основами компетентнісно-орієнтованого підходу; 
             - володіти аналітичними, організаторськими, інформаційними, 

комунікативними, прогностичними, проективними, рефлексивними, 
розвивальними, перцептивними, орієнтаційними вміннями,  предметними 
компетенціями, методами управління; 

             -   бути обізнаними з освітніми технологіями; 
             - володіти уміннями організовувати та провадити дослідницько-

експериментальну, інноваційну педагогічну діяльність; 



-  володіти основами інформаційно-цифрових технологій; 
-    постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 
-  дотримуватися академічної доброчесності; 
-   дотримуватися педагогічної етики; 
-   поважати гідність, права, свободи і законні інтереси педагогічних працівників, 

яким надають освітні послуги; 
- володіти навичками самоаналізу та самооцінки власної професійної 

діяльності. 

3.6.  Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються 
законодавством, їх посадовими інструкціями. 

 

 

IV. Фінансування та контроль за діяльністю Центру 

4.1. Фінансування Центру здійснюється засновником відповідно до 
законодавства. 

4.2. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого 
відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на 
праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, 
визначених законодавством. 

4.3.  Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до 
законодавства. Джерелами фінансування центру є кошти Засновника та інші 
джерела, не заборонені законодавством. 

4.4.  Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно Центром або через 
централізовану бухгалтерію відділу освіти Баранівської міської ради. 

4.5.  Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному 
законодавством (крім послуг, що надаються центром для виконання 
завдань, визначених цим Статутом та іншими актами законодавства). 

4.5.  Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства, зокрема цього 
Статуту, здійснюють Засновник Центру або уповноважений ним орган,  
відповідні органи управління у сфері освіти Житомирської обласної 
державної адміністрації.. 

 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 

                                                                               



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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                                                       Штатний розпис 
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              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                        рішення 46 сесії  8 скликання                           
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        від 28.08.2020 року № 2962 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посади директора та педагогічних працівників 

Центру професійного розвитку педагогічних працівників 
Баранівської міської ради 

 
      Це Положення визначає механізми проведення конкурсів на посади 
директора та педагогічних працівників комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської міської ради» 
(далі – Центр).  
 
І. Конкурс на посаду директора Центру 
 
1.1. Директор  Центру призначається на посаду на конкурсній основі 

засновником (далі - Засновник) або уповноваженим ним органом 
(посадовою особою).  

1.2.  Конкурс  проводиться з дотриманням принципів:  
   законності;  
   прозорості;  
   забезпечення рівного доступу;  
   недискримінації;  
   доброчесності;  
   надійності та відповідності методів оцінювання. 

1.3. Конкурс на посаду директора Центру проводиться при його утворенні та 
при звільненні директора на законних підставах.  

1.4. Конкурс проводиться поетапно:  
- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії;  
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в 

офіційних засобах масової інформації; 
- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному 

відборі;  
- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законодавством вимогам; 
- проведення іспиту та визначення його результатів; 
- проведення співбесіди та визначення її результатів;  
- визначення переможця конкурсного відбору; 
- оприлюднення результатів конкурсу.  
 



1.5. Конкурс оголошується та проводиться Засновником або уповноваженим 
ним органом. 

1.6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих 
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Засновника та/або 
уповноваженого ним органу не пізніше ніж за один місяць до початку 
проведення конкурсного відбору.  

1.7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:  
- найменування і місцезнаходження Центру;  
- найменування посади та умови оплати праці;  
- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти); 
- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному 

відборі, та строк їх подання;  
- дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;  
- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної 

пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення 
конкурсного відбору.  

    В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 
законодавству. 

1.8. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити 
менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення 
про проведення конкурсу.  

1.9.  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або 
поштою) такі документи:  

- копію паспорта громадянина України;  
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у 
довільній формі;  

- копію трудової книжки;  
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;  

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).  
    Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати 
до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в 
оголошенні про проведення конкурсу.  

1.10.  Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється 
Засновником або уповноваженим ним органом.  

1.11.  У разі надсилання документів поштою, датою подання документів 
вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.  

1.12.  У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, 
претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм 
повідомляється Засновником або уповноваженим ним органом. 

1.13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не 
розглядаються та повертаються особам, які їх подали.  

1.14.  Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, 
повідомляються Засновником або уповноваженим ним органом про 
прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти 
календарних днів з дати закінчення строку подання документів.  
 



1.15. Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія, 
до складу якої входить не менше 5 осіб.  

       Головою конкурсної комісії може бути заступник міського голови, 
начальник відділу освіти Баранівської міської ради.   

До складу конкурсної комісії також входять керівники закладів 
дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти Баранівської 
міської ради.  

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені педагогічні 
працівники закладів освіти Баранівської міської ради та представники 
громадськості. 

1.16. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не 
менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення комісії 
приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні. 

1.17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення 
співбесіди.  
Кваліфікаційний іспит  проводиться за напрямами:  

- знання Конституції України та трудового законодавства; 
- знання законодавства про освіту; 
- знання основ організації підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 

1.18. Перелік питань та форма перевірки (письмове чи комп’ютерне 
тестування) визначаються умовами конкурсу на посаду директора Центру 
й оприлюднюються на вебсайті Засновника або уповноваженого ним 
органу. 

1.19.  Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш як   
1 година 20 хвилин.  

1.20. Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку 
систему:   
    2 бали виставляються претендентам, які в повному обсязі розкрили суть   

питання;   
    1 бал виставляється претендентам, які розкрили питання фрагментарно;  
    0 балів виставляється претендентам, які не відповіли на питання. 

1.21. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового іспиту 
згідно з пунктом 1.20 цього Положення та заповнюють спеціальну 
відомість про результати іспиту (додаток 2). 

1.22. Претенденти, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються 
до співбесіди.  

1.23. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, 
компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності 
претендента та до відповідних посадових обов’язків.  
   Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 
релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 
походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.  
    Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, 
визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення 
конкурсу.  
 



1.24. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності 
на співбесіді може використовуватись така система:  
     2 бали виставляються претендентам, які відповідають вимогам;  
     1 бал виставляється претендентам, які не повною мірою відповідають  

вимогам; 
     0 балів виставляється претендентам, які не відповідають вимогам.  

1.25. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом 
конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про 
результати співбесіди (додаток 3).  

1.26. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як 
середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.  

1.27. Підсумковий рейтинг претендентів визначається шляхом додавання 
середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній 
відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної 
компетентності, та іспиту на знання законодавства (додаток 4). 

1.28. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом претендента, за допомогою 
якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).  

1.29. Якщо два і більше претендентів мають однаковий загальний рейтинг, 
переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування 
членів комісії після обговорення професійної компетентності (досвід 
роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких 
претендентів.  

1.30. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення 
співбесіди надає претендентам та Засновнику або уповноваженому ним 
органу висновок щодо результатів конкурсного відбору. 

1.31. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку 
конкурсної комісії Засновнику, але не пізніше ніж через три робочі дні з 
дати його отримання.  

1.32. Після погодження кандидатури претендента уповноважений 
Засновником  орган видає наказ про призначення директора Центру з 
дотриманням вимог законодавства про працю. 

1.33. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся якщо:  
- відсутні заяви про участь у конкурсі;  
- жоден з претендентів не пройшов конкурсний відбір; 
 - конкурсною комісією не визначено претендента.  

1.34. Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця 
оголошується повторний конкурс.  

1.35. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах 
масової інформації та на офіційному веб-сайті Засновника та/або 
уповноваженого ним органу не пізніше ніж через 45 днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

 
 
 
 
 
 



ІІ. Конкурс на посади педагогічних працівників Центру: 
 
2.1.   Педагогічні працівники Центру призначаються на посади директором  

Центру на конкурсній основі.  
2.2.      Конкурс проводиться з дотриманням принципів: 

законності;  
прозорості;  
забезпечення рівного доступу;  
недискримінації;  
доброчесності;  

                надійності та відповідності методів оцінювання.  
2.3. Конкурс оголошується та проводиться Засновником Центру або 

уповноваженим ним органом. 
2.4.     Конкурс проводиться поетапно:  

- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу  
конкурсної комісії;  

- оприлюднення про проведення конкурсного відбору в офіційних  
засобах масової інформації;  

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному 
відборі;  

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 
законодавством вимогам;  

- проведення іспиту та визначення його результатів;  
- проведення співбесіди та визначення її результатів;  
- визначення переможця конкурсного відбору;  
- оприлюднення результатів конкурсу. 

2.5.     Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих 
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Засновника та/або 
уповноваженого ним органу не пізніше ніж за один місяць до початку 
проведення конкурсного відбору.  

2.6.      Оголошення про проведення конкурсу повинне містити: 
  -  найменування і місце знаходження  Центру;  
  -  найменування посади та умови оплати праці;  
  - кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі -      

претенденти);  
                -  перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному    

відборі, та строк їх подання; 
  -   дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;  
  -  прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної   

пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення 
конкурсного відбору. 

                В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 
законодавству.  

2.7.       Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 
20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 
проведення конкурсу. 

 



2.8.      Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або 
поштою) такі документи:  

- копію паспорта громадянина України;  
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у  
довільній формі; 

              -  копію трудової книжки; 
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1). 
                Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати 

до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в 
оголошенні про проведення конкурсу.  

2.9.  Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється 
Засновником або уповноваженим ним органом.  

2.10.  У разі надсилання документів поштою, датою подання документів 
вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.  

2.11.  У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, 
претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм 
повідомляється Засновником або уповноваженим ним органом.  

2.12. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не 
розглядаються та повертаються особам, які їх подали. 

2.13.   Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, 
повідомляються Засновником або уповноваженим ним органом про 
прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти 
календарних днів з дати закінчення строку подання документів.  

2.14.    Для проведення конкурсу Засновником або уповноваженим ним органом 
утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.  

               Головою конкурсної комісії може бути начальник відділу освіти 
Баранівської міської ради.  

               До складу конкурсної комісії входять: директор Центру, керівники 
закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
Баранівської міської ради. 

               До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені педагогічні 
працівники закладів освіти Баранівської міської ради, представники 
громадськості.  

2.15.    Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не 
менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної 
комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.  

2.16.   Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення 
співбесіди.  

                Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників  Центру 
проводиться за напрямами: 

- знання законодавства у сфері дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти 

- знання основ педагогіки та психології 
- знання основ організації підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 



  
2.17.    Перелік питань та форма перевірки (письмове чи комп’ютерне тестування) 

визначаються умовами конкурсу на посади педагогічних працівників 
Центру й оприлюднюються на вебсайті Засновника та/або 
уповноваженого ним органу. 

2.18.   Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як  
           1 година 20 хвилин.  
2.19.    Для визначення результатів іспиту  використовується така система:  

 2 бали виставляються претендентам, які в повному обсязі розкрили суть 
питання;  

1 бал виставляється претендентам, які розкрили питання фрагментарно; 
 0 балів виставляється претендентам, які не відповіли на питання.  

2.20.    Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 
2.19. цього Положення та заповнюють спеціальну відомість (додаток 2).  

2.21.    Претенденти, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються 
до співбесіди.  

2.22.    Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, 
компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності 
претендента та до відповідних посадових обов’язків.  

               Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 
релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 
походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

               Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається 
конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу. 

2.23.    Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності 
на співбесіді може використовуватись така система:  

               2 бали виставляються претендентам, які відповідають вимозі;  
               1 бал виставляється претендентам, які не повною мірою відповідають 

вимозі;  
               0 балів виставляється претендентам, які не відповідають вимогам. 
2.24.  Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом 

конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про 
результати співбесіди (додаток 3).  

2.25.   Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як 
середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок. 

2.26.    Підсумковий рейтинг претендентів визначається шляхом додавання 
середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній 
відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної 
компетентності, та іспиту (додаток 4).  

2.27.   Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом претендента, за допомогою 
якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).  

2.28.    Якщо два і більше претендентів мають однаковий загальний рейтинг, 
переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування 
членів комісії після обговорення професійної компетентності (досвід 
роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких 
претендентів.  

 



 
2.29.    Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає 

претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного 
відбору. 

2.30.    Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку  
Засновнику не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання. 

2.31.    За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор Центру 
призначає на посаду педагогічних працівників відповідно до вимог 
законодавства про працю.  

2.32.     Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:  
                - відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;  

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; 
- конкурсною комісією не визначено претендента. 

2.33.   Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця 
оголошується повторний конкурс.  

2.34.  Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах 
масової інформації та на офіційному веб-сайті Засновника та/або 
уповноваженого ним органу не пізніше ніж через 45 днів з дня 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

        
 
 

Секретар ради       О.В .Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                                                       Додаток 1  

                                         до  Положення про проведення 
                                            конкурсу на посади директора та  
                                             педагогічних працівників Центру 

                                                   професійного розвитку педагогічних 
                                                     працівників Баранівської міської ради 

 
ЗГОДА 

на обробку персональних даних 
 
Я,___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 
(___ ______________ 19__ року народження, паспорт серія ________ № ___________, 
 
виданий__________________________________________________________________,  
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою ведення бази 
персональних даних, забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до 
вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань 
персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у 
сфері трудових правовідносин даю згоду на: 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема відомостей про 
освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, 
підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, відомостей про 
декларування доходів, зобов'язання фінансового характеру, про майновий стан щодо 
себе та членів своєї сім'ї (для державного службовця і особи, яка претендує на зайняття 
посади державного службовця), автобіографічних даних, відомостей про трудову 
діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), 
відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на 
військовому обліку, даних щодо стану здоров'я в межах, визначених законодавством, 
щодо періоду надання відпусток, щодо підтвердження права на пільги, встановлені 
законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні 
довідки, номери телефонів), запису зображення (фото); 

використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця 
персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового 
або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних 
з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи 
відповідно до закону (стаття 10 зазначеного Закону); 

поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про 
фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону); 

доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї 
згоди або вимог закону (стаття 16 зазначеного Закону). 

Зобов'язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк 
уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення 
моїх персональних даних. 
 
___ ____________ 20__ р.                                                               _________________ 
                                                                                                                      (підпис) 
 



                         Додаток 2  
                                                         до  Положення про проведення 
                                                         конкурсу на посади директора  та  
                                                         педагогічних працівників Центру 
                                                         професійного розвитку педагогічних 
                                                         працівників Баранівської міської ради 

 
 
 

ВІДОМІСТЬ 
про результати іспиту 

 
(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

 
Прізвище, ім'я та по 

батькові 
претендента 

Вимоги Бали 

Претендент № 1 Знання  
 Знання  
 Знання  

   
Сума   балів   

 
       
 
 
   Член комісії                        ____________              _________________________ 
                                                   (підпис)                     (прізвище, ім'я та по батькові) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Додаток 3  
                                                         до  Положення про проведення 
                                                         конкурсу на посади директора  та  
                                                         педагогічних працівників Центру 
                                                         професійного розвитку педагогічних 
                                                         працівників Баранівської міської ради 
 

ВІДОМІСТЬ 
про результати співбесіди 

 
(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

 
Прізвище, ім'я та по 

батькові 
претендента 

Вимоги Бали 

Претендент № 1 Вимога  
 Вимога  
 Вимога  

 Вимога...  
   

 
       
 
 
   Член комісії                        ____________              _________________________ 
                                                   (підпис)                     (прізвище, ім'я та по батькові) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                     Додаток 4  
                                                                                                                                     до  Положення про проведення 
                                                                                                                                     конкурсу на посади директора та  
                                                                                                                                     педагогічних працівників Центру 
                                                                                                                                     професійного розвитку педагогічних 
                                                                                                                                     працівників Баранівської міської ради 

 
 
 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ  
середніх балів 

 
 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

претендента 

Види 
оцінювання 

Вимоги Оцінка 
члена 
комісії 

№1 

Оцінка 
члена 
комісії 

№2 

Оцінка 
члена 
комісії 

№3 

Оцінка 
члена 
комісії 

№4 

Оцінка 
члена 
комісії 

№5 

Середній 
бал 

Претендент 
№1 

Іспит Знання…       
Знання…       
Знання…       

Співбесіда Вимога…       
Вимога…       
Вимога…       
Вимога…       

Сума балів         
 

 
 
 Голова комісії                  ___________________             ___________________________                   
                                                                                        (підпис)                                    (прізвище, ініціали)



                                                         Додаток 5  
                                                         до  Положення про проведення 
                                                         конкурсу на посади директора  та  
                                                         педагогічних працівників Центру 
                                                         професійного розвитку   
      педагогічних працівників   
      Баранівської міської ради 

 
 
 
 

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 
 
 

Прізвище, ім’я та по 
батькові претендента 

Загальна 
кількість балів 

Рейтинг 

   
 

 
 
 

   Член комісії                        ____________              _________________________ 
                                                   (підпис)                     (прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                    № 2963 
 
Про затвердження  
Положення про відділ освіти 
Баранівської міської ради 
в новій редакції 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши звернення начальника відділу освіти Баранівської міської 
ради Николишина Р.З., враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Положення про відділ освіти Баранівської міської ради в 
новій редакції, що додається. 

 
2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 

Николишина Р.З. провести державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу Баранівської міської 
ради Кокітко Н.В.  

 
 
Міський голова  А.О. Душко 

 

                                                                             
                                                                    
 
 
 
 
 
 



                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                          рішення 46 сесії 8 скликання  
                                                                          Баранівської міської  ради 
                                                                              від 28.08.2020 року №2963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ освіти Баранівської міської ради 

 
(у новій редакції) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     м. Баранівка 
           2020 рік 



ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ освіти Баранівської міської ради 

 
1. Відділ освіти Баранівської міської ради (далі по тексту Відділ освіти) є 
юридичною особою, яка утворюється рішенням Баранівської міської ради і 
підпорядковується їй, міському голові та виконавчому комітету міської ради, а 
також управлінню освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації. Відділ освіти має свої бланки з відповідними реквізитами, рахунки 
в управлінні Державної казначейської служби України, печатку із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням. 
 

1.1. Відділ освіти набуває права юридичної особи з дня його реєстрації у 
встановленому  порядку.  
1.2. Юридична  адреса: 12701, Житомирська область, м Баранівка, вул. Соборна, 
20.    
1.3. Засновником Відділу освіти є Баранівська міська рада, яка здійснює 
контроль за його діяльністю. 
 

2.  Відділ освіти є уповноваженою  особою Баранівської міської ради, що 
здійснює управління закладами та установами освіти, які перебувають у її 
комунальній власності.  
2.1. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації,  рішеннями та розпорядженнями Баранівської 
міської ради, а також  цим Положенням. У межах своїх повноважень Відділ 
освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, здійснює 
контроль за їх реалізацією. 
2.2. У структурі Відділу освіти перебувають  централізована бухгалтерія та група 
централізованого господарського обслуговування, які функціонують за 
окремими положеннями, затвердженими наказами Відділу освіти. 
 

3. Основна діяльність Відділу освіти спрямована на: 
- реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти 

на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 
- створення умов для доступності освіти шляхом формування, утримання та 

розвитку мережі закладів дошкільної, базової середньої й  позашкільної 
освіти та їхніх філій відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб 
і запитів населення; 

-    управління закладами освіти, що є комунальною власністю; 
-    створення умов для забезпечення прав  осіб з особливими освітніми 

потребами для здобуття ними освіти  з урахуванням їхніх індивідуальних 



потреб, можливостей, здібностей та інтересів;  
- ґарантування прав особам, які належать до національних меншин, на 

навчання в закладах дошкільної та початкової освіти, поряд із державною 
мовою, мовою відповідної національної меншини; 

-    організацію нормативного, програмного, матеріального, навчально-
методичного забезпечення  закладів освіти; 

- удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників; їх 
перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері освіти. 

4. Фінансово-господарська діяльність: 
4.1. Джерела фінансування: 

- Міський бюджет 
- Державний бюджет 
- Добровільні внески 
- Гранти 
- Кредитні кошти 
- Плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених 

договорів. 
- Доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання, реалізації 

продукції. 
- Інші джерела, не заборонені законодавством.  

4.2. Відділ освіти за погодженням Баранівської міської ради має право 
придбати, орендувати необхідне майно, обладнання та отримувати допомогу 

від юридичних осіб, установ, організацій та фізичних осіб. 
 

5. Виходячи з повноважень і напрямів діяльності у сфері освіти Відділ освіти 
виконує такі функції: 

- представляє інтереси засновника у сфері освіти у відносинах з державними 
органами, юридичними та фізичними особами; 

- здійснює стратегічне планування розвитку галузі освіти громади, 
забезпечує формування і розвиток мережі закладів  дошкільної, базової 
середньої та позашкільної  освіти; 

- вживає заходи для забезпечення потреби громадян у дошкільній та 
позашкільній  освіті; 

- забезпечує рівні умови для розвитку закладів освіти;  
- розробляє проєкти локальних нормативно-правових актів у сфері освіти, 

представляє їх на розгляд засновника; 
- організовує громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів 

локального характеру у сфері освіти; 
- складає місцеві цільові програми розвитку закладів освіти; 



- готує проєкти рішень Баранівської міської ради про створення, 
реорганізацію або ліквідацію  закладів освіти;  

- подає на розгляд засновника установчі документи закладів освіти, їх нову 
редакцію та зміни до них; 

- виносить на розгляд засновника пропозиції щодо затвердження переліку 
додаткових платних освітніх та інших послуг, що не передбачені 
переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

- розробляє пропозиції, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали щодо 
вдосконалення освітньої сфери громади; 

- виносить на розгляд засновника питання створення наглядових 
(піклувальних) рад закладів освіти; 

- формує замовлення підготовки педагогічних працівників; 
- здійснює реалізацію освітніх програм неформальної освіти для батьків; 
- закріплює за закладами дошкільної  та загальної середньої освіти 

відповідні території обслуговування; 
-  організовує створення освітніх округів, опорних навчальних закладів та 

філій закладів освіти; 
- укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів 

освіти, обраними (призначеними) у порядку, встановленому 
законодавством та установчими документами закладів освіти; 

- розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів 
освіти з підстав та у порядку, визначеними законодавством й установчими 
документами закладів освіти; 

- затверджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у 
випадках і порядку, визначеному законодавством; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів 
освіти; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів 
освіти; 

- організовує підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників до 
закладів освіти й у зворотному напрямку; 

- забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього 
середовища, розумного пристосування та універсального дизайну;  

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 
(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 
походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками; 

- забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів 
освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти й 
ліцензійних умов; 



- забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на 
відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти; 

- забезпечує відкритий доступ до публічної інформації; 
- оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про діяльність відділу та 

закладів освіти, зокрема, кошториси і фінансові звіти про надходження і 
використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, 
робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх 
вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 
законодавством; 

- координує діяльність закладів освіти з регіональним центром оцінювання 
якості освіти, іншими установами та організаціями; 

- організовує роботу атестаційної комісії ІІ рівня;  
- веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України; 
- забезпечує безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), 
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються 
в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, а також осіб інших 
категорій, визначених законодавством та/або рішенням засновника; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності в системі, дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти; 

- забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників; 

- здійснює моральне та матеріальне стимулювання здобувачів освіти й 
педагогічних працівників за досягнення в олімпіадах, конкурсах і 
змаганнях місцевого, обласного, державного та міжнародного рівнів; 

- формує  зведене замовлення на видання підручників, навчально-
методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури,  
забезпечує  ними заклади освіти; 

- забезпечує реалізацію рішень засновника про встановлення у зонах 
екологічного лиха й епідемій особливого режиму роботи закладів освіти, 
забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я і захисту прав 
педагогічних працівників та інших спеціалістів, які беруть участь в 
освітньому процесі, здобувачів освіти;  

- фінансує роботу груп подовженого дня, пришкільних інтернатів з 
частковим або повним утриманням учнів (вихованців);  

- вносить пропозиції органам місцевого самоврядування щодо встановлення 
різних видів стимулювання та матеріального заохочення для забезпечення 
реалізації державної політики у сфері освіти; 



-  координує діяльність органів державно-громадського управління у сфері 
освіти місцевого рівня, співпрацює із органами громадського 
самоврядування; 

- організовує місцеві (територіальні) конференції (форуми) учасників 
освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань; 

- укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки із 
закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими 
установами системи освіти іноземних країн, міжнародними 
підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо; 

- провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства 
на основі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними 
особами; 

- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які 
беруть участь в освітньому процесі, здобувачів освіти; 

- реалізує інші функції, передбачені законодавством та установчими 
документами закладів освіти. 

 

6. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, 

об’єднаної територіальної громади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян. 

 
7. Відділ освіти очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з 

посади розпорядженням міського голови Баранівської міської ради, яке 
затверджується рішенням сесії Баранівської міської ради. Керівник Відділу 

освіти повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за 
фахом або на державній службі на керівних посадах не менше 3-х років.  

 

8. Керівник Відділу освіти:  
- здійснює керівництво Відділом освіти, несе персональну відповідальність за 
організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 
праці;  
- подає на затвердження сесії Баранівської міської ради положення про відділ, 
його структуру;  
- призначає та звільняє з посад згідно структури та штатного розпису працівників 
Відділу освіти, керівників закладів освіти; 
- затверджує посадові інструкції працівників Відділу освіти та розподіляє 
обов’язки між ними;  
- планує роботу Відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи; 



- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності 
роботи Відділу освіти. 
 

 9. Начальник відділу освіти  може мати  заступника,  який  призначається на 
посаду на конкурсній основі міським головою. 
 

10. У разі відсутності начальника відділу освіти за розпорядженням міського 
голови його обов’язки виконує заступник начальника відділу освіти. 

 
11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу 
освіти, при Відділі освіти утворюється колегія у складі керівника відділу освіти 
(голова колегії), заступника начальника відділу освіти, керівників 
підпорядкованих закладів освіти, працівників центру професійного розвитку 
педагогічних працівників, громадських організацій. До складу колегії можуть 
входити керівники інших місцевих органів самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління об’єднаної 
територіальної громади, а також науковці, високо кваліфіковані спеціалісти. 
Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на 
квартал. Рішення колегії уводяться в дію  наказами начальника Відділу освіти. 
 

12. Відділ освіти утримується за рахунок коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету та місцевого бюджету Баранівської міської ради. Граничну 
чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу освіти, підпорядкованих 
йому закладів й установ освіти та видатки на їх утримання визначає сесія 
Баранівської міської ради у межах виділених асигнувань та затвердженої для 
Відділу освіти граничної чисельності працівників.  

 

13.  Діяльність Відділу освіти припиняється: 
- за рішенням сесії Баранівської міської ради ; 
- за рішенням суду або господарського суду у випадках, передбачених 

законодавством. 
13.1. Припинення діяльності Відділу освіти відбувається шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або 
ліквідації. 
13.2. Реорганізація може мати місце за рішенням сесії Баранівської міської ради. 
При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Відділу освіти, що 
реорганізується, переходить до його правонаступників. 
13.3. Порядок ліквідації визначається рішенням Баранівської міської ради. 
13.4. Ліквідація Відділу освіти проводиться призначеною ліквідаційною 
комісією, а у випадках припинення  діяльності за рішенням суду або 
господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається  цими 
органами. 
13.5. Ліквідація Відділу освіти вважається завершеною, а юридична особа  
такою, що ліквідована і припинила свою діяльність, з моменту внесення запису 



про це до державного реєстру. Ліквідаційна комісія несе майнову 
відповідальність за збитки, заподіяні нею у відповідності з цивільним 
законодавством. 
 
 
Міський голова                                                                                     А. Душко 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

28 серпня  2020 року                                                                    № 2964 

Про затвердження структури та  
загальної чисельності працівників  
відділу освіти міської ради у новій редакції 
  

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.5 розділу Х Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №672 «Деякі питання 
професійного розвитку педагогічних працівників», враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада   

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

 1. Затвердити структуру та загальну чисельності працівників відділу освіти 
міської ради у новій редакції (додається). 
 2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 2 до рішення 27 сесії 8 
скликання від 21.12.2018 року №1560 про структуру та загальну чисельності 
працівників відділу освіти міської ради. 

 3. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З.: 

 3.1.  Попередити працівників, посади яких буде скорочено, про їх 
звільнення згідно з чинним законодавством. 

 3.2. Забезпечити розроблення  та затвердити відповідні посадові інструкції 
працівників відділу освіти. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко 
Н.В., постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики (Підгурський М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення 
(Пашкевич А.А.).   

 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко 
 
 
 
 



Додаток  до рішення 46 
сесії 8 скликання міської ради 
від 28.08.2020 р. №2964 

Структура 
та загальна чисельність працівників відділу освіти міської ради 

 
Секретар міської ради О.В.Самчук 
 
 
 

 

 

№ 
з/п 

Назва виконавчого органу, найменування посади 
Кількість 
штатних 
одиниць 

 

Керівництво 
 

 

Начальник 1 
 

Заступник начальника 1 
 

Головний спеціаліст 3 
 

Разом: 5 
 

Група централізованого господарського обслуговування 
 

 

Начальник 1 
 

Юрист 1 
 

Секретар керівника 1 
 

Інженер з організації експлуатації та ремонту 1 
 

Прибиральник службових приміщень 1 
 

Водій 9 
 

Разом: 14 
 

Централізована бухгалтерія 
 

 

Головний бухгалтер 1 
 

Заступник головного бухгалтера 1 
 

Бухгалтер 10 
 

Старший економіст 1 
 

Програміст 1 
 

Економіст 1 
 

Фахівець з державних закупівель 1 
 

Разом: 16 
 

Всього 35 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                     № 2965 
 
 
Про  перейменування Острожецької  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  
Баранівської  міської ради в Острожецьку 
гімназію ім. О.В.Коростинського 
Баранівської міської ради 
 

Керуючись п.30 ст.26 та п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 22, 25, 66 Закону України «Про освіту», ст. 32, 33, 
34, 35, 37  Закону України «Про повну загальну середню освіту», на підставі 
рішення 45 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 26.06.2020 р. №2930 
«Про присвоєння імені захисника Вітчизни Коростинського Олександра 
Віталійовича  Острожецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Баранівської 
міської ради», та з метою  приведення установчих документів закладів освіти у 
відповідність із чинним законодавством, враховуючи рекомендації постійних 
комісій, міська рада 

        
В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Перейменувати Острожецьку ЗОШ І-ІІ ступенів Баранівської міської ради 
(код ЄДРПОУ 20408022) в Острожецьку гімназію ім. О.В. Коростинського 
Баранівської міської ради.  

2. Затвердити статут Острожецької гімназії ім. О.В. Коростинського 
Баранівської міської ради в новій редакції (додається). 

3. Уповноважити директора Острожецької гімназії ім. О.В. Коростинського 
Баранівської міської ради (Богдан О.М.) подати документи для внесення змін до 
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань згідно 
вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   

 
 

Міський голова                                                   А.О. Душко  
 



 
ПОГОДЖЕНО 

 Відділ освіти 

Баранівської міської ради 

 

 

___________ Р.З.Николишин 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 46 сесії  

8 скликання № 2965 

від 28.08.2020 року 

 

 

                                                                                    

 

 
 
 

 
 

СТАТУТ 

 ОСТРОЖЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ  

ІМ. О.В.КОРОСТИНСЬКОГО 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(у новій редакції) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2020 р. 



 
 
І. Загальні положення. 

1.1.  Острожецька гімназія ім. О.В.Коростинського  Баранівської міської ради 
перебуває в комунальній власності територіальної громади в особі Баранівської 
міської ради згідно рішення сесії Баранівської міської ради від 17 лютого 2017 
року №95. 

1.2. Засновником виступає територіальна громада в особі Баранівської міської ради 
(далі - Засновник). 

1.3.  Острожецька гімназія ім. О.В.Коростинського   Баранівської міської ради є 
правонаступником Острожецької загальнооосвітньої школи І-ІІ ст. Баранівської 
міської ради. 

1.4. Повне найменування: Острожецька гімназія ім. О.В.Коростинського  
Баранівської міської ради. Скорочене найменування: Острожецька гімназія ім. 
О.В.Коростинського. 

        Юридична адреса: вул.Центральна, 81, с.Острожок,  Баранівський район, 

Житомирська область, 12723,  тел. (04144)75-5-39. 

1.5. Оперативне управління Острожецькою гімназією ім. О.В.Коростинського  (далі 
– Гімназія) здійснює відділ освіти Баранівської міської ради. 

1.6. Гімназія є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, 
офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного казначейства та 
самостійний баланс. 
   Гімназія має право набувати  майнові й немайнові права, нести обов'язки, 
виступати стороною в судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно 
відповідно до законодавства. 

1.7. Гімназія провадить освітню діяльність на рівнях початкової та базової середньої 
освіти на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.. 

1.8. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-
правовими актами України, рішеннями Баранівської міської ради та її 
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами відділу 
освіти та цим Статутом. 

1.9. Гімназія самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність в межах своєї 
компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.10. Гімназія гарантує право здобуття базової середньої освіти незалежно від віку, 
статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх 
потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших 
переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, 
соціального та майнового стану, складних життєвих обставин. 

1.11. Засновник або уповноважений ним орган забезпечує закріплення за Гімназією 
території обслуговування, фінансування витрат на її утримання та матеріально-
технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує 
будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування 
здобувачів освіти, підвезення до закладу освіти й у зворотному порядку учнів і 
педагогічних працівників.    

1.12. Гімназія може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 
(дошкільний, позашкільний та ін.). 



1.13. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 
 безпечні умови провадження освітньої діяльності; 
 дотримання державних стандартів освіти; 
 дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,  

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними 
угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 
1.14. Метою функціонування Гімназії є забезпечення: 

      всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань,   
соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 
взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти 
впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 
відповідальності, трудової діяльності й громадянської активності, дбайливого 
ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на 
користь іншим людям і суспільству. 
    формування ключових компетентностей, визначених Законом України «Про 
освіту» та державними стандартами.  

1.15. Гімназія провадить освітню діяльність за принципами людиноцентризму; 
верховенства права; забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; 
забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими 
ознаками; розвитку інклюзивного середовища; забезпечення універсального 
дизайну та розумного пристосування; наукового характеру освіти; 
різноманітності освіти; цілісності й наступності системи освіти; прозорості і 
публічності прийняття та виконання управлінських рішень; відповідальності і 
підзвітності перед суспільством; нерозривного зв’язку зі світовою та 
національною історією, культурою, національними традиціями; свободи вибору 
видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми; академічної 
доброчесності; академічної свободи; фінансової, академічної, кадрової та 
організаційної автономії у межах, визначених законом; гуманізму; 
демократизму; єдності навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, 
поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-
культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в 
дотримання Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; 
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її 
честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації 
за будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури 
демократії; формування культури здорового способу життя, екологічної 
культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання політичних партій та 
релігійних організацій в освітній процес; різнобічності та збалансованості 
інформації щодо політичних, світоглядних і релігійних питань; державно-
громадського управління; сприяння навчанню впродовж життя; нетерпимості до 
проявів корупції і хабарництва; доступності   освітніх послуг. 

1.16.  Основні напрями функціонування Гімназії відображаються в стратегії розвитку, 
яка затверджується Засновником, перспективному та річному планах роботи. 

1.17. Мовою освітнього процесу в Гімназії є державна мова. 
1.18. Здобуття освіти в Гімназії здійснюється за очною денною формою. Можуть 

використовуватись інші форми (дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна 
(домашня), педагогічний патронаж та ін.), передбачені законодавством України 
про освіту. 

1.19. Гімназія може створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні класи для    
навчання дітей з особливими освітніми потребами. 



1.20.  За своїм статусом Гімназія належить до категорії неприбуткових бюджетних 
установ. 

1.21. Для здійснення статутної діяльності Гімназія може на договірних засадах 
об’єднуватися з іншими юридичними особами, зокрема інклюзивно-ресурсними 
та міжшкільними ресурсними центрами, закладами позашкільної освіти, 
створюючи освітні, освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, 
кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

1.22. Гімназія відокремлена від  релігійних і партійних організацій. 
1.23. Гімназія має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 
- ліцензування освітньої діяльності; 
- акредитацію освітньої програми; 
- громадську акредитацію закладу; 
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, клубів, секцій, 
студій тощо; 
- надання додаткових платних послуг; 
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів морального і 
матеріального заохочення учасників освітнього процесу в межах власного 
кошторису; 
- отримання коштів і матеріальних цінностей від органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 
- оприбуткування й використання власних надходжень у порядку, визначеному 
законодавством України; 
- застосування гнучкого режиму праці; 
- розвиток власної соціальної бази; 

- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та 
цим Статутом. 

1.24. Гімназія забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї діяльності, 
формує відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність 
та оприлюднює її. У разі відсутності власного сайту оприлюднює інформацію на 
сайті Засновника або уповноваженого ним органу. 

1.25. Взаємовідносини Гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються 
угодами, що укладені між ними. 

1.26. Навчально-методичне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників здійснюється Гімназією самостійно або за її замовленням центром 
професійного розвитку педагогічних працівників. 

1.27.   У Гімназії функціонують методичні об’єднання педагогічних працівників, 
динамічні групи або будь-які інші форми методичної роботи. 

1.28. Гімназія має право провадити інноваційну діяльність та може укладати з цією 
метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти, 
науковими й іншими установами, підприємствами, організаціями, фізичними 
особами. 

1.29. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечується Засновником і 
здійснюється місцевими установами охорони здоров’я. 

1.30. У своїй діяльності Гімназія підконтрольна та підзвітна відділу освіти 
Баранівської міської ради і Засновнику. 

 
 



II. Організація освітнього процесу. 

2.1. Освітній процес у Гімназії організовується відповідно до законодавства та 
освітньої програми закладу й спрямовується на виявлення і розвиток здібностей 
та обдарувань особистості, досягнення результатів навчання, прогресу в 
розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, 
визначених державними стандартами. 

2.2. На рівнях початкової та  базової середньої освіти освітній процес у Гімназії  
організовується за циклами, визначеними Законом України «Про повну загальну 
середню освіту», поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей 
фізичного, психічного й інтелектуального розвитку дітей. 

2.3. Освітній процес у Гімназії організовується в межах навчального року, що 
розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів 
і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на 
вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день. 

2.4. Структура і тривалість навчального року,  навчального тижня, навчального дня, 
занять, відпочинку між ними,  форми організації освітнього процесу у Гімназії 
визначаються педагогічною радою у межах часу, передбаченого освітньою 
програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого 
річним навчальним планом, та з у рахуванням вікових особливостей, фізичного, 
психічного та інтелектуального розвитку дітей.      

Навчальний рік поділяється на семестри. Порядок відпрацювання робочого  
часу за період карантину та інших надзвичайних ситуацій регулюється 
нормативними листами Міністерства освіти і науки України та рішеннями 
Засновника або уповноваженого ним органу. 

2.5. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує 
готовність приміщень Гімназії до роботи у новому навчальному році. 

2.6. З урахуванням місцевих умов і специфіки Гімназії запроваджується графік 
канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 
30 днів. 

2.7. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Гімназії визначається 
розкладом уроків, що складається на семестр відповідно до санітарно-гігієнічних 
та педагогічних вимог і затверджується директором Гімназії.  

     Гімназія провадить освітню діяльність за п’ятиденним робочим тижнем.     
Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі занять. 

2.8. Безперервна навчальна діяльність  у Гімназії  становить: 1 рік навчання — 35 
хвилин, 2-4 рік навчання — 40 хвилин, 5-9 рік навчання — 45 хвилин. 
   Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. 
   Тривалість перерв між навчальними заняттями встановлюється з урахуванням 
потреб в організації активного відпочинку і харчування здобувачів освіти. 

2.9. Організація освітнього процесу в Гімназії забезпечує виконання державних 
стандартів освіти та здійснюється на основі освітньої програми, яка складається 
Гімназією на основі типових освітніх програм або власних, затверджених у 
визначеному законодавством порядку. Рішення про використання Гімназією 
освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої 
освітньої програми, приймається педагогічною радою Гімназії. 
     Освітня програма Гімназії схвалюється педагогічною радою та 
затверджується директором. 

2.10.  Освітня програма Гімназії має містити: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання 

здобувачів  освіти на відповідному рівні (циклі ) повної загальної середньої 



освіти в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання; 
- навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних 

планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати 
перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між 
обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) 
певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та /або інтегровано з 
іншими навчальними предметами; 

- перелік модельних навчальних програм, що використовуються Гімназією в 
освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною 
радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних 
предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено 
відповідними модельними навчальними програмами; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
- опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання; 
- інші освітні компоненти (за рішенням Гімназії).  

Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору 
     здобувачів освіти, може бути розроблена для одного і для декількох рівнів освіти 

(наскрізна освітня програма). 
2.11. На основі визначеного в освітній програмі Гімназії навчального плану 

педагогічна рада складає, а директор Гімназії затверджує річний навчальний 
план, що конкретизує перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), 
обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, 
навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних 
годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік). 

2.12. Гімназія реалізує освітню програму за кошти державного, місцевого бюджетів, 
інших джерел, не заборонених законодавством, і не може реалізовувати чи 
забезпечувати (повністю або частково) свою освітню програму за кошти батьків 
та/або учнів. 

2.13.   У Гімназії формуються класи та/або групи, у т.ч. спеціальні, інклюзивні та інші, 
передбачені законодавством, відповідно до нормативів, встановлених Законом 
України «Про повну загальну середню освіту». 

      Кількість учнів у класі не може становити менше  5 учнів. У разі, якщо 
кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання за 
однією з інших (крім очної) форм здобуття базової середньої освіти або в іншому 
закладі із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів 
у класі протягом навчального року не є підставою для припинення 
функціонування цього класу до закінчення навчального року. 

2.14. Кількість учнів у навчальних приміщеннях Гімназії має відповідати вимогам 
санітарного законодавства та не може порушувати права учнів і педагогічних 
працівників на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці). 

2.15. Здобуття учнями Гімназії (незалежно від їх кількості) одного або різного віку 
початкової освіти може забезпечуватися в одному з’єднаному класі (класі-
комплекті). Освітній процес  у такому випадку може організовуватися на основі 
положення про з’єднаний клас (клас-комплект), затвердженого Міністерством 
освіти і науки України, одним чи кількома вчителями або в  будь-якій іншій 
формі, яка є найбільш  зручна та доцільна  для  виконання державного стандарту 
початкової освіти. Гранична наповнюваність класів-комплектів не менше 5 та не 
більше 12 осіб. 

2.16.  Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі 
вибіркових, у Гімназії можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, 
що включають учнів різних років навчання. 



2.17. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до Гімназії 
здійснюється за наказом директора Гімназії за процедурою, передбаченою 
нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 

   Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною 
(домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів 
навчання. 

2.18. Зарахування до 1 класу Гімназії відбувається, як правило, з шести років. Діти, 
яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати 
здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.19.  Особи з особливими освітніми потребами, які виявили бажання навчатися у 
Гімназії, можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а 
тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути 
подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим 
складником. Особливості здобуття такими особами базової середньої  освіти 
визначаються спеціальним законом. 

2.20. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний 
клас створюється в обов’язковому порядку. Спеціальний клас утворюється 
директором Гімназії за погодженням із Засновником або уповноваженим ним 
органом. 

    Організація інклюзивного навчання в Гімназії здійснюється у порядку, 
затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

    Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі 
розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається на підставі висновку 
інклюзивно-ресурсного центру. 

     Індивідуальна програма розвитку включає перелік необхідних дитині 
психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються 
індивідуально та/або в груповій формі. 

    Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з 
особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя. 

    Соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються 
асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або 
уповноваженою ними особою. Асистент учня  допускається до участі в 
освітньому процесі Гімназії для виконання його функцій виключно за умови 
проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним 
документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для 
виконання його функцій та вимоги до нього визначаються Міністерством освіти 
і науки України. Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому 
процесі приймає директор Гімназії на основі укладення відповідного договору 
між Гімназією та  асистентом учня за згодою батьків. 

    Для організації процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в 
Гімназії облаштовуються ресурсні кімнати та медіатеки за рахунок коштів 
державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

2.21. 3а письмовими зверненнями батьків учнів Гімназії директор може ухвалити 
рішення про утворення групи (груп) подовженого дня , у тому числі інклюзивної, 
фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та інші кошти, не 
заборонені законодавством.  

2.22. Гімназія забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій учнів, 
відповідно до вимог й у порядку, визначених законодавством. 



     Індивідуальна освітня траєкторія учня Гімназії формується шляхом визначення 
власних освітніх цілей, а також вибору суб’єктів освітньої діяльності та 
запропонованих ними: 
- форм здобуття загальної середньої освіти; 
- навчальних планів та програм; 
- навчальних предметів (інтегрованих курсів), інших освітніх компонентів, у 

тому числі вибіркових, і рівнів їх складності; 
- форм організації освітнього процесу, методів, засобів навчання; 
- темпів засвоєння освітньої програми та/або послідовності вивчення окремих 

навчальних предметів (інтегрованих курсів). 
     Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних 

для цього ресурсів, наявних у Гімназії на підставі індивідуальної програми 
розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними 
працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється 
педагогічною радою Гімназії, затверджується  директором та підписується 
батьками. 

     Спроможність Гімназії забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається 
педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини письмової заяви. 

     Оскарження рішень пов’язаних із реалізацією індивідуальної освітньої 
траєкторії в Гімназії, індивідуального навчального плану та індивідуальної 
програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до 
директора Гімназії, Засновника чи уповноваженого ним органу відповідно до 
Закону України «Про звернення громадян» та/або в інший спосіб, визначений 
законодавством. 

2.23. Визнання результатів навчання учнів Гімназії, здобутих шляхом неформальної 
та інформальної освіти, здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або 
державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, 
визначених для очної або екстернатної форм здобуття загальної середньої освіти. 

2.24. Відповідно до освітньої програми та річного навчального плану педагогічні 
працівники Гімназії самостійно добирають  підручники, навчальні посібники, а 
також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, 
засоби освітньої роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань 
та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

2.25.   У межах основного навчального часу у Гімназії може організовуватись вивчення 
курсів за вибором і факультативів, у позаурочний час за окремим розкладом - 
робота гуртків, індивідуальних та інших занять, що спрямовані на реалізацію 
освітньої програми закладу, задоволення інтересів здобувачів освіти, розвиток 
їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

2.26. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу Гімназії і 
ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського 
народу, цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, 
дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених 
Законом України «Про освіту», та спрямовується на формування: 
- відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору 

та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 
- поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; 

нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або 
психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; 

- патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги 
та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, 
нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого 



обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність 
України; 

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, 
нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної 
доброчесності; 

- громадянської культури та культури демократії; 
- культури  та навичок здорового способу життя, екологічної культури, 

дбайливого ставлення до довкілля; 
- прагнення та утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди, між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
- почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, 

шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії; 
- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, 

сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників 
становлення особистості. 

    Єдність навчання, виховання і розвитку учнів Гімназії забезпечується  
спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

2.27. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Гімназії є 
формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, 
державна підсумкова атестація, у т.ч. у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

              Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 
Гімназії на предмет відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, 
змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу. 
Підсумкове оцінювання за сімейною (домашньою) формою здійснюється не 
менше двох разів на рік. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії здійснюється за системою 
оцінювання та загальними критеріями, визначеними законодавством.  

               Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації 
відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі Гімназії щороку у 
разі переведення його на наступний рік навчання.  

               Державна підсумкова атестація на відповідність результатів навчання 
державним стандартам проводиться для всіх учнів Гімназії, які завершили 
здобуття початкової та базової середньої освіти (крім випадків визначених 
законодавством), з предметів, визначених Міністерством освіти і науки України. 
Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначає 
Міністерство освіти і науки України. 

               У разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної 
підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою 
Гімназії учень має право до початку нового навчального року пройти річне 
оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного 
непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації 
педагогічна рада Гімназії спільно з батьками учня до початку нового 
навчального року вирішує питання про визначення форми та умов подальшого 
здобуття таким учнем освіти. 

                 У разі вибуття учня Гімназії з причин, визначених законодавством, 
оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії здійснюється виключно 
педагогічними працівниками. 

               Оцінювання результатів навчання учнів Гімназії з особливими освітніми 



потребами здійснюється згідно із загальними критеріями та з урахуванням 
індивідуального навчального плану ( за наявності). 

2.28.   Облік відвідування та результатів навчання здобувачів освіти  Гімназії ведеться 
в класних журналах, журналах гурткової роботи та інших облікових документах 
відповідно до інструкцій, затверджених в установленому порядку. 

2.29. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня на 
підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації учні 
Гімназії отримують свідоцтво про початкову освіту і свідоцтво про базову 
середню освіту, бланки яких виготовлені Гімназією або Засновником з 
присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти. 

2.30. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, 
культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть 
застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і 
відзначення. 

     Види та форми заохочення  (відзначення) учнів Гімназії визначаються 
положенням, що затверджується педагогічною радою закладу. 

              Рішення про заохочення  (відзначення) учнів Гімназії ухвалює педагогічна 
рада. Рішення про заохочення (відзначення) учнів Гімназії приймаються з 
дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових 
та індивідуальних особливостей учнів. 

              Засновник, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть 
заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів Гімназії. 

2.31. Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти 
забороняється. 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Гімназії є: 
- учні; 
- педагогічні працівники; 
- інші працівники закладу освіти; 
- батьки учнів (особи, які їх заміняють); 
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 
процесу. 

3.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі проведення 
навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, 
оцінювання результатів навчання тощо)  здійснюється за рішенням директора 
Гімназії. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор Гімназії. 

3.3. Не можуть працювати в Гімназії або залучатися до участі в освітньому процесі 
(проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, 
конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин 
проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності 
дитини чи з використанням дитини. 

3.4. Права та обов’язки учнів Гімназії: 
3.4.1. Учні Гімназії  мають право на: 

- навчання впродовж житія й академічну мобільність; 
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний 
вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти й запропонованих ними 
освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів 



навчання; 
- якісні освітні послуги; 
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 
- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою програмою 
закладу, що були здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти; 
- відзначення успіхів у своїй діяльності; 
- на свободу творчої, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і 
науково- технічної діяльності тощо; 
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 
- повагу людської гідності; 
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм 

насильства й експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, 
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

- користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, культурною, 
спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в порядку, 
встановленому Гімназією відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 
процесі; 

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському 
самоврядуванні та управлінні Гімназією; 

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми 
потребами та з соціально незахищених верств населення; 

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та спеціальними законами. 
3.4.2.   Учні Гімназії зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його 
наявності),  дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти 
результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього 
процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 
довкілля; 

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Гімназії. 
3.4.3.  Учні Гімназії мають інші права та обов’язки, передбачені законодавством та цим  

Статутом. 
3.4.4. Засновнику та працівникам Гімназії, органам державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів Гімназії до 
участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими 
формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями 
(об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про 
освіту». 

  Учні Гімназії можуть залучатися до участі в заходах, організованих 
громадськими об’єднаннями, виключно за згодою їх батьків. 

3.4.5. Залучення учнів Гімназії до самообслуговування та суспільно-корисної праці 
допускається лише за їх згодою або згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, відповідно 
до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних 
можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.4.6.  Учням Гімназії можуть надаватися матеріальна допомога, академічні та соціальні 
стипендії за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів юридичних та/або 
фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 

3.4.7.  Учні Гімназії мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або 



групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться 
державна підсумкова атестація на відповідному рівні освіти, та з яких рівень 
досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання 
учнів відповідного року навчання. 

3.4.8. Учні Гімназії підвозяться до місця навчання та у зворотному напрямку (до місця 
проживання) відповідно до порядку, затвердженого Засновником, за кошти 
міського бюджету. 

3.4.9.  Учні Гімназії  з особливими освітніми потребами здобувають базову середню 
освіту в порядку, встановленому законодавством України. 

3.4.10. Харчування учнів Гімназії здійснюється відповідно до Закону України "Про 
освіту" та інших актів законодавства. Відповідальність за організацію 
харчування, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про 
безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника та 
директора Гімназії. Норми та порядок організації харчування встановлюються 
Кабінетом Міністрів України. 

3.4.11. Гімназія створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних 
і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них 
гігієнічні навички та засади здорового способу життя. 

3.4.12. Учні Гімназії забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється 
медичними працівниками місцевих закладів охорони здоров’я у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.5.  Права та обов’язки педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього 
процесу в Гімназії: 

3.5.1.  На посади педагогічних працівників Гімназії приймаються особи, які мають 
педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно 
володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною 
мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без 
громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких 
дозволяють виконувати професійні обов’язки. 
     Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. 

3.5.2. Педагогічні працівники Гімназії мають права, визначені Законом України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», законодавством, колективним 
договором, трудовим договором та/або цим  Статутом. 

3.5.3. Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими договорами 
відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту»  та 
законодавства про працю. 

      Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується 
пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються 
строком від одного до трьох років. 

3.5.4. Педагогічні працівники мають право на: 
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів та засобів 
навчання, що відповідають освітній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 
-   розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх 

методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного 
навчання: 

-    користування книжковим фондом, навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 
порядку, встановленому Гімназією відповідно до спеціальних законів; 



-    підвищення кваліфікації, перепідготовку; 
-    вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, 

що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 
 

-   доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 
процесі; 

-   відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 
-   справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 
-   захист професійної честі і гідності; 
-   індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами 

Гімназії; 
-   творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із 

зарахуванням до стажу роботи; 
-   забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для 

індивідуального і кооперативного будівництва; 
-   забезпечення службовим житлом з усіма зручностями у порядку, передбаченому 

законодавством; 
-   безпечні і нешкідливі умови праці; 
-   подовжену оплачувану відпустку; 
-   участь у громадському самоврядуванні Гімназії; 
-   участь у роботі колегіальних органів управління Гімназією; 
-   держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.5.5. Педагогічні працівники зобов’язані: 
- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах 

з учнями та їх батьками; 
- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися 

у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених  ст. 
6 Закону України «Про освіту»; 

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону 
України «Про повну загальну середню освіту»; 

-  володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 
-    постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність; 
-   виконувати освітню програму для досягнення здобувачами передбачених нею 

результатів навчання; 
-   сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 
-   дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі; 
-   дотримуватися педагогічної етики; 
-   поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього 

процесу; 
-   настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та 

суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 
толерантності, працелюбства; 

-   формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися 
Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 
України; 

-   виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів 
України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 



ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного 
середовища, 

-   формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 
усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

-   захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного 
та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою 
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, 
запобігати вживанню ними та іншими особами на території Гімназії алкогольних 
напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам; 

-   виконувати вимоги установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 
Гімназії, свої посадові обов’язки. 

3.5.6. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 
педагогічного працівника Гімназії, протягом першого року роботи повинні пройти 
педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується 
Міністерством освіти і науки України. 
    Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу директора Гімназії, що 
видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника. 
    Педагогічна інтернатура  передбачає заходи, що забезпечать здобуття та/або 
вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом 
першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема: 
    супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного 
працівника (педагога-наставника); 
    різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання 
відповідної літератури тощо). 
    Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника 
з досвідом педагогічної діяльності не менше 5 років за відповідною спеціальністю 
(такою самою або спорідненою предметною спеціалізацією чи спеціалізацією). 

Відповідно до рішення директора Гімназії педагогічному працівникові за 
виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата відповідно до 
законодавства. 

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника Гімназії включає час, необхідний для 
виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої 
педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою 
інструкцією. 
    Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Гімназії відповідно до вимог 
законодавства. 

3.5.8. Педагогічна діяльність вчителя включає: 
1) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну 

тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
2) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати у такому 

співвідношенні до тарифної ставки: 
а) класне керівництво у 1-9 класах - 20 відсотків; 
б) перевірка навчальних робіт учнів - 10-20 відсотків; 
в) завідування майстернею -20 відсотків; 
    за роботу з бібліотечним фондом підручників - 5 відсотків; 
г) за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20 відсотків; 
д) проведення позакласної роботи з учнями - 10-40 відсотків; 

3) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) 
діяльності, передбачені Законом України «Про загальну середню освіту» та 
іншими актами законодавства, трудовим договором та/або посадовою 



інструкцією. За інші види педагогічної діяльності законодавством, 
Засновником та/або закладом освіти можуть встановлюватися доплати. 

       За педагогічні звання педагогічним працівникам у порядку, визначеному 
законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10-15 
відсотків. 
       Вимоги до видів педагогічної діяльності, за які передбачено доплати, 
підвищення посадового окладу, розмір таких доплат та підвищень, порядок та 
умови їх встановлення визначаються Кабінетом Міністрів України. 
      Засновник  та/або  Гімназія має право встановлювати додаткові види та 
розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень. 

3.5.9. Розподіл педагогічного навантаження у Гімназії затверджується  директором 
відповідно до вимог законодавства. 
    Педагогічне навантаження педагогічного працівника обсягом менше норми 
встановлюється за його письмовою згодою. 
    Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом, або за письмовою 
згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю. 

       Розміри тарифних ставок та посадових окладів педагогічних та інших 
працівників Гімназії визначаються відповідно до нормативних актів Кабінету 
Міністрів України. 

3.5.10. Оплата праці педагогічних та інших працівників Гімназії здійснюється 
відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну 
середню освіту»   та інших актів законодавства. 

3.5.11. Педагогічні працівники Гімназії в обов’язковому порядку підлягають атестації, яка 
проводиться, як правило, один раз на п'ять років відповідно до положення, 
затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

3.5.12. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу Гімназії, 
визначаються законодавством, відповідними договорами, посадовими інструкціями та 
цим Статутом. 

3.5.13. Відволікання педагогічних та інших працівників Гімназії від виконання професійних 
обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

3.5.14. Працівники Гімназії, винні у порушенні Статуту, посадових обов’язків, умов 
трудового й колективного договору, та такі, що за результатами атестації не 
відповідають займаній посаді, несуть відповідальність згідно з законодавством. 

3.5.15. Оплата праці працівників Гімназії здійснюється за рахунок державного та/або місцевого 
бюджетів, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

3.5.16. Педагогічним та іншим працівникам за рахунок власних надходжень Гімназії може  
надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови 
надання такої допомоги визначаються колективним договором. 

3.6.       Права та обов’язки батьків учнів Гімназії: 
3.6.1.    Батьки учнів Гімназії мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси здобувачів освіти; 
- звертатися до Гімназії, органів управління освітою з питань освіти; 
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної 

освіти; 
- брати участь у громадському самоврядуванні Гімназії, зокрема обирати і бути 

обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Гімназії та позапланові 

педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, 
педагогічні експерименти і надавати згоду на участь у них дитини; 



- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або 
індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність Гімназії, результати навчання своїх дітей 
(дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості 
освіти у Гімназії та її освітньої діяльності; 

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з 
директором Гімназії. 

3.6.1.  Батьки учнів Гімназії зобов’язані: 
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, 

законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я 
оточуючих і довкілля; 

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених нею 
результатів навчання; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси дитини й інших учасників 
освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 
формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру житія у взаєморозумінні, мирі та 
злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, 
представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, 
різного соціального походження, сімейного та майнового стану; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі 
та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 
толерантності, працелюбства; 

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 
законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 
національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до 
історико-культурного надбання України; 

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Гімназії. 
3.6.2. Гімназія зобов’язана поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до 

власних релігійних і філософських переконань, враховувати відповідні переконання під 
час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, 
свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу. 

3.6.3. Інші права й обов’язки батьків учнів Гімназії можуть встановлюватися законодавством, 
цим Статутом і договором про надання освітніх послуг (за наявності). 
 
 IV. Управління закладом 
 

4.1.  Повноваження Засновника Гімназії: 
4.1.1. Права та обов’язки Засновника  Гімназії визначаються Законами України «Про  

освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства. 
4.1.2.  Засновник або уповноважений ним орган управління освітою: 

- затверджує установчі документи Гімназії, їх нову редакцію та зміни до них; 
- закріплює територію обслуговування; 
- забезпечує доступність здобуття освіти для всіх громадян, що проживають на 

відповідній території; 
- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 
- ухвалює рішення про проведення конкурсу на посаду керівника Гімназії; 
- укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством; 



- розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором Гімназії з підстав та у 
порядку, визначених законодавством; 

- затверджує за поданням Гімназії стратегію її розвитку; 
- фінансує виконання стратегії розвитку Гімназії, у тому числі здійснення 

закладом інноваційної діяльності; 
- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Гімназії; 
- здійснює контроль за дотриманням установчих документів Гімназії; 
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Гімназії; 
- затверджує кошторис Гімназії, у т.ч. обсяг коштів, що передбачається на підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання 
- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за 

ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри,  стану здоров’я, інвалідності, особливих 
освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних та інших 
переконань, місця проживання, мови спілкування,  етнічного та соціального 
походження, складних життєвих обставин, сімейного та майнового стану, наявності 
судимості, за мовними або іншими ознаками; 

- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 
- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь 

в освітньому процесі, здобувачів освіти; 
- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів 

України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість 
використання публічних коштів»; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» та інших актів законодавства. 

4.1.3. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не має права втручатись у 
діяльність Гімназії, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених 
законодавством і цим Статутом. 

4.1.4. Засновник або уповноважений ним орган управління освітою не можуть делегувати свої 
повноваження директору, педагогічній чи піклувальній раді, органам громадського 
самоврядування Гімназії управління. 

4.1.5. Засновник Гімназії зобов’язаний забезпечити: 
- створення умов для здобуття учнями Гімназії базової середньої освіти на рівні 

державних стандартів; 
-  утримання та розвиток Гімназії, її матеріально-технічної бази на рівні, достатньому 

для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати 
праці, педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
пожежної безпеки тощо; 

- можливість учням продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі 
реорганізації чи ліквідації Гімназії; 

-  створення в Гімназії інклюзивного освітнього середовища, дотримання принципів 
універсального дизайну й розумного пристосування під час проєктування, 
будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Гімназії; 

- пільговий проїзд здобувачів освіти та педагогічних працівників Гімназії, до місця 
навчання і додому у визначених ним порядку та розмірах за рахунок видатків 
місцевого бюджету. 

4.2.    Повноваження директора Гімназії: 
4.2.1. Директором Гімназії може бути особа, яка є громадянином України, вільно  

володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 
організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 



перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та 
визнана переможцем конкурсу відповідно до  Закону України «Про повну 
загальну середню освіту». 
 

       Повноваження директора Гімназії визначаються законодавством та 
установчими документами закладу. 

4.2.2. Не може обіймати посаду директора Гімназії особа, яка: 
1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
2) має судимість за вчинення злочину; 
3) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; 
5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з 
корупцією; 
6) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади". 

4.2.3. Директор Гімназії має право: 
- діяти від імені Гімназії без довіреності та представляти її  у відносинах з 

іншими особами; 
- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої 

діяльності Гімназії; 
- приймати рішення щодо діяльності Гімназії в межах повноважень, визначених 

законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі 
розпоряджатися в установленому порядку майном Гімназії  та її коштами; 

- призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади 
працівників Гімназії, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та 
притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші 
питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог 
законодавства; 

- визначати режим роботи Гімназії; 
- ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом питання 

щодо створення або ліквідації структурних підрозділів Гімназії; 
- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання; 
- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними 

особами відповідно до своєї компетенції; 
- звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, 
зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації 
Гімназії; 

- приймати рішення з інших питань діяльності Гімназії. 
4.2.4. Директор Гімназії зобов’язаний: 

- виконувати Закони України  "Про освіту", «Про повну загальну середню 
освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати 
їх виконання працівниками Гімназії, зокрема в частині організації освітнього 
процесу державною мовою; 

- планувати та організовувати діяльність Гімназії; 
- розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або 

уповноваженому ним органу на затвердження; 
- надавати щороку засновнику  або уповноваженому ним органу пропозиції 

щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників; 

- організовувати фінансово-господарську діяльність Гімназії в межах 
затвердженого кошторису; 

- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Гімназії; 
- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Гімназії; 



- затверджувати посадові інструкції працівників Гімназії; 
- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту; 
- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Гімназії відповідно до  

Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 
- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього 

процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних 
працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної 
програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального 
навчального плану; 

- затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освіти в Гімназії, забезпечити її створення та функціонування; 

- забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг 
виконання індивідуальної програми розвитку учня; 

- контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) 
освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального 
навчального плану; 

- забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів 
навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої 
освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним 
планом; 

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими 
освітніми потребами; 

- сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними 
працівниками; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
нагляду (контролю) за діяльністю Гімназії; 

- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Гімназії; 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури 
здорового способу життя учнів та працівників Гімназії; 

- створювати в Гімназії безпечне освітнє середовище, забезпечувати 
дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки 
безпеки; 

- організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів 
відповідно до законодавства; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Гімназії, зокрема шляхом 
оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів 
України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про 
відкритість використання публічних коштів" та інших законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх 
заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до 
вимог законодавства; 

- організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно 
до законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу та 
виконання стратегії розвитку Гімназії; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником, Статутом Гімназії, колективним договором, строковим 
трудовим договором. 

       Директор Гімназії зобов’язаний протягом першого року після призначення 
на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності 
обсягом не менше 90 навчальних годин. 

4.2.5. Директор Гімназії має права та обов’язки педагогічного працівника, 



визначені Законом України "Про освіту", та несе відповідальність за виконання 
обов’язків, визначених законодавством, статутом Гімназії і строковим трудовим 
договором. 

4.2.6. Директор Гімназії обирається на посаду за результатами конкурсу, що 
проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» та положення про конкурс, затвердженого Засновником або 
уповноваженим ним органом, 

    Рішення про проведення конкурсу приймається Засновником або 
уповноваженим ним органом: 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, 
укладеного з директором Гімназії; 

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, 
укладеного з директором Гімназії, чи визнання попереднього конкурсу таким, 
що не відбувся. 

    Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті 
Засновника або уповноваженого ним органу та на вебсайті Гімназії наступного робочого 
дня після прийняття рішення про проведення конкурсу. 

    У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь 
представники органів громадського самоврядування Гімназії. 

4.2.7. При призначенні на посаду з директором Гімназії укладається контракт, у якому 
визначаються його права, строк найму, обов’язки й відповідальність перед Засновником 
і трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення з 
урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством. 

4.2.8. У разі тимчасової відсутності директора Гімназії  (відрядження, хвороба, відпустка або 
інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора або інша особа, на 
яку покладені обов’язки наказом директора. 
У разі неможливості видання наказу директора про виконання його обов’язків, 

покладання виконання обов’язків директора здійснюється наказом уповноваженого 
органу управління освітою. 

4.2.9. Директор Гімназії звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового 
договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладення 
трудового договору. 
   Припинення трудового договору з директором Гімназії у зв’язку із закінченням  строку 
його дії  або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою 
Засновника або керівником уповноваженого ним органу з підстав та у порядку, 
визначених законодавством про працю. 

 Підставами для дострокового звільнення директора Гімназії є: 
- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови 

освітнього процесу; 
- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»; 
- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 

набрало законної сили; 
- систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора Гімназії, 

визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»; 
- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під 

час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду 
(контролю). 

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших 
причин начальник уповноваженого органу управління освітою своїм наказом призначає 
тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення директора 
Гімназії в порядку, встановленому чинним законодавством. 



4.3.     Повноваження педагогічної ради: 
4.3.1.  Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління 

Гімназії.  Повноваження педагогічної ради визначаються  Законом України «Про 
повну загальну середню освіту» та цим Статутом. 

4.3.2. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях 
педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Гімназії. 

4.3.3. Педагогічна рада Гімназії: 
- схвалює стратегію розвитку Гімназії та річний план роботи; 
- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює 

результати її (їх) виконання; 
- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти; 
- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього 

процесу; 
- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх 

відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а 
також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та 
інших учасників освітнього процесу; 

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та 
затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника, отриманих ним  поза закладами освіти, що мають 
ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 
акредитованою освітньою програмою; 

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду 
та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній 
діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 
фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

-  може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської 
акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності 
Гімназії; 

- розглядає інші питання, віднесені законом або Статутом Гімназії до її 
повноважень. 

4.3.4.  Засідання педагогічної ради Гімназії є правомочним, якщо на ньому присутні не 
менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 
голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної 
ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом 
засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради. 

4.3.5. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію 
наказами директора Гімназії та є обов’язковими до виконання всіма учасниками 
освітнього процесу у Гімназії. 

4.4. Громадське самоврядування в Гімназії - це право учасників освітнього процесу як 
безпосередню, так і через органи громадського самоврядування брати участь у 
вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в Гімназії, захисту' 
своїх прав й інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь в 
громадському нагляді (контролі) й в управлінні Гімназією у межах повноважень, 
визначених законодавством та цим Статутом.  

                    Громадське самоврядування та державно-громадське управління Гімназією 
здійснюється на принципах: 
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 



- верховенства права; 
- взаємної поваги і партнерства; 
- репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та 

інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників; 
- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 
- пріоритету узгоджувальних процедур; 
- прозорості, відкритості та гласності; 
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 
- взаємної відповідальності сторін. 

          У Гімназії можуть діяти: 
- органи самоврядування працівників закладу; 
- органи учнівського самоврядування; 
- органи батьківського самоврядування; 
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 
       Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 
громадського самоврядування Гімназії визначаються Законом України «Про повну 
загальну середню освіту» та цим Статутом. 

         У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  Гімназії не мають 
права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування Гімназії. 

4.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Гімназії є загальні збори 
колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та формуються з 
уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу. 

     Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються в однаковій 
кількості від таких категорій: 
- працівників Гімназії - зборами трудового колективу (8 осіб); 
- учнів Гімназії - зборами 5-9 класів (8 осіб); 
- батьків учнів громадськості, громадськості - батьківським самоврядуванням (8 осіб). 

Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі 
беруть участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. Рішення 
ухвалюються простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений ним орган 
управління освітою,  директор Гімназії, учасники зборів, якщо за це висловилось не 
менше третини їх загальної кількості. 

     Загальні збори: 
- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку їх діяльності відкритим 

або таємним голосуванням; 
- розглядають найважливіші питання діяльності Гімназії; 
- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та учнів; 
- порушують клопотання перед Засновником про розривання трудового 

контракту з директором Гімназії у разі невиконання ним свої посадових 
обов’язків, ініціюють проведення позапланового інституційного аудиту 
Гімназії. 

              Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 
колективу Гімназії розміщується в Гімназії та оприлюднюється на офіційному 
вебсайті Гімназії не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення. 

4.4.2. Учнівське самоврядування у Гімназії  діє з метою формування та розвитку 
громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних 
з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, 
здорового способу життя тощо. 

             Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи 
учнівського самоврядування. 



  Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на 
участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих 
групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно 
обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування. 

Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу чи структурного 
підрозділу Гімназії. 

      Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та 
можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні 
форми і назви. 

            Директор Гімназії сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського 
самоврядування. 

              Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в 
діяльність органів учнівського самоврядування. 

              З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів Гімназії керівник учнівського 
самоврядування має право на невідкладний прийом директором Гімназії. 
Директор Гімназії зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника 
учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи 
прав учня Гімназії та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього 
розпорядку та/або законодавства. 

             Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести 
протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності. 

             Органи учнівського самоврядування мають право: 
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування; 

- проводити за погодженням з директором Гімназії організаційні, просвітницькі, 
наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення 
перед керівництвом Гімназії; 

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до 
процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у Гімназії; 
- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні 

плану роботи Гімназії, змісту освітніх і навчальних програм; 
- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх 

питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу. 
            Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до 

порушення законодавства, статуту Гімназії, правил внутрішнього розпорядку, 
прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу. 

            Засади учнівського самоврядування визначаються  Законом України «Про 
загальну середню освіту» та положенням про учнівське самоврядування 
Гімназії, що затверджується загальними зборами уповноважених представників 
класів Гімназії. 

             У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, 
правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування 
Гімназії. 

             Рішення органу учнівського самоврядування Гімназії виконуються учнями на 
добровільних засадах. 

4.4.3. Вищим органом громадського самоврядування працівників Гімназії є загальні 
збори трудового колективу Гімназії. 

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок 
прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, 
інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються 
статутом і колективним договором  Гімназії. 



              Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проект колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії 

з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 
     Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 
охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. 

         Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на 
засіданні та секретарем. 

   Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх 
повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Гімназії. 

4.4.4. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів Гімназії як 
безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 
захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 
громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом 
України «Про загальну середню освіту» та статутом Гімназії. 

       Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в 
межах класу, Гімназії, за інтересами тощо). 

     Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що 
належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського 
самоврядування Гімназії. 

       Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах. 

       Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього 
процесу та/або діяльності Гімназії можуть бути реалізовані виключно за 
рішенням директора, Гімназії якщо таке рішення не суперечить законодавству. 

    Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи 
обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, 
а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не 
відповідають законодавству. 

       Органи батьківського самоврядування Гімназії мають право, але не 
зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами. 
      Працівники Гімназії не мають права втручатися в діяльність батьківського 
самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів 
батьківського самоврядування. 

4.4.5. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути створена 
піклувальна рада Гімназії. 

           Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Гімназії, 
залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних 
напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній 
взаємодії Гімназії з органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та 
фізичними особами. 

     Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Гімназії і її директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Гімназії та 

аналізує стан їх виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Гімназії і вносить відповідні 

рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором 
Гімназії; 



- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення 
якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту Гімназії; 

- може вносити Засновнику Гімназії подання про заохочення директора Гімназії  
або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених 
законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом Гімназії. 
    Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим ним 

органом з урахуванням пропозицій органів управління  Гімназією, органів 
громадського самоврядування Гімназії, депутатів Баранівської міської ради. 

    До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Гімназії . 
    Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого 
складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її 
затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови 
піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються 
протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. 

    Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних 
органів управління Гімназії з правом дорадчого голосу. 

    Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником. 
 
 

V.   Забезпечення якості освіти  
 

5.1.   Внутрішня система забезпечення якості освіти формується Гімназією на основі 
методичних рекомендацій, розроблених центральним органом із забезпечення 
якості освіти і затверджених Міністерством освіти і науки України,  та включає 
механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та 
встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної 
відповідальності педагогічних працівників й учнів за конкретні порушення 
академічної доброчесності. 

5.2. Кожен учасник освітнього процесу Гімназії зобов’язаний дотримуватися 
академічної доброчесності. 

      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Гімназії 
формуються відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням 
особливостей, визначених  Законом України  «Про загальну середню освіту». 

 5.2.1. Директор та інші педагогічні працівники  Гімназії забезпечують дотримання 
принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції. 

 5.2.2. Порушеннями академічної доброчесності в освітньому процесі Гімназії є 
академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 
хабарництво, необ’єктивне оцінювання, що визначені Законом України «Про 
освіту», а також такі форми обману, як: 

 -  надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під 
час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), 
державної підсумкової атестації,  не передбаченої умовами та/або 
процедурами їх проходження; 

           - використання учнем під час контрольних заходів непередбачених   
допоміжних матеріалів та/або технічних засобів; 

-  проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших 
осіб; 

-  необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під 
час атестації чи сертифікації. 

5.2.3. Педагогічні працівники Гімназії, стосовно яких встановлено факт порушення  
академічної доброчесності: 



1) не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і 
підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань; 

2) не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті 
підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання; 

3) не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні 
виплати, нагороди тощо) протягом одного року; 

4)  можуть бути позбавлені педагогічного звання. 
 5.2.4. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час: 

- вирішення питання про притягнення педагогічного працівника Гімназії до 
дисциплінарної відповідальності; 

- конкурсного відбору на посаду директора Гімназії. 
5.2.5. За порушення академічної доброчесності до учня Гімназії може бути застосовано 

такі види академічної відповідальності: 
1) зауваження; 
2) повторне проходження підсумкового оцінювання; 
3) повторне проходження державної підсумкової атестації; 
4) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 
5) позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності 

призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах. 
 5.2.6. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником Гімназії 

академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності 
приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного 
представника. 

 5.2.7. Рішення про академічну відповідальність учнів Гімназії приймає педагогічний 
працівник Гімназії, який виявив порушення академічної доброчесності, або 
педагогічна рада відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення 
якості освіти. 

             Рішення про позбавлення учнів Гімназії академічної стипендії, призових місць 
на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із 
порушенням академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який 
їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством. 

5.2.8. Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів і 
педагогічних працівників Гімназії, повинні бути співмірними із вчиненими 
правопорушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один із 
видів академічної відповідальності. 

              Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути 
оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти Гімназії. 

5.3.     Гімназія зобов’язана створити умови  для виконання учнями вимог відповідних 
державних стандартів освіти. 

5.4.   Атестація педагогічних працівників Гімназії здійснюється відповідно до Закону 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та в порядку, 
затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

     За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника 
Гімназії займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна 
категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. Перелік категорій і 
педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

5.5.    Педагогічні працівники Гімназії мають право на проходження сертифікації, яка 
здійснюється з метою виявлення та заохочення педагогічних працівників з 
високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками 



компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх 
поширенню. 

      Засади сертифікації педагогічних працівників визначаються Законом 
України "Про освіту". 

5.5.1.  Сертифікація передбачає: 
               - експертне оцінювання професійних компетентностей учасників   

сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їхньої роботи; 
 - самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної  

майстерності; 
-    оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом  їх 

незалежного тестування. 
5.5.2.  Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють 

не менше двох років у Гімназії  та мають педагогічне навантаження. 
      Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно 

один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має 
право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік. 

5.5.3. Педагогічні працівники, які отримали сертифікат: 
отримують щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу 

(ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження 
протягом строку дії сертифіката (крім педагогічних працівників, стосовно яких 
встановлено факт порушення академічної доброчесності); 
    впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові 
освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним 
працівникам (здійснюють супервізію); 

можуть бути залучені до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням 
якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у 
системі освіти. 

 5.5.4. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації 
педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому 
відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. 

5.6.  Зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти  Гімназії 
здійснюється у формі інституційного  аудиту, що проводиться територіальними 
органами центрального органу виконавчої влади   із забезпечення якості освіти, 
у плановому порядку не більше одного разу на 10 років. 

5.6.1    У позаплановому порядку інституційний аудит в Гімназії  може бути проведений 
за ініціативою Засновника, директора, педагогічної ради, загальних зборів або 
піклувальної ради Гімназії. 

5.6.2.  Директор Гімназії має право подати до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо висновку та 
рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. 

5.6.3. Висновок про якість освітньої та управлінської діяльності Гімназії та 
рекомендації щодо вдосконалення її діяльності оприлюднюються на вебсайті 
Гімназії, Засновника у встановлені законодавством строки. 

5.6.4. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Гімназії вимогам 
законодавства і визначення строку для усунення порушень до директора Гімназії 
не застосовуються заохочення (премії, нагороди, інші заохочувальні виплати 
тощо) до моменту виправлення недоліків. 

5.7.    Громадська акредитація Гімназії проводиться за ініціативою  директора Гімназії  
відповідно до вимог Закону України "Про освіту" за рахунок коштів Засновника, 
інших джерел, не заборонених законодавством, та з урахуванням особливостей, 
визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту». 



             Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, акредитованими 
у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України, з урахуванням 
вимог до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти. 

 5.7.1.Успішні результати громадської акредитації Гімназії засвідчуються 
сертифікатом, що є чинним протягом п’яти років. 

Інформація про проведення та результати громадської акредитації Гімназії 
оприлюднюється на вебсайті Гімназії та/або  Засновника протягом 10 днів з дня 
видачі сертифіката і надсилається до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти. 

5.8.  Кожен педагогічний працівник Гімназії щороку підвищує свою кваліфікацію 
відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту». 

5.8.1. Кожному педагогічному працівникові Гімназії ґарантується право підвищувати 
кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, розташованому на 
території Житомирської області, що не обмежує його право обрати іншого 
суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації. 

5.8.2.  Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного 
працівника Гімназії протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких 
не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути 
спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині 
роботи з учнями з особливими освітніми потребами. 

             Педагогічним працівникам Гімназії відшкодовуються відповідно до 
законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення кваліфікації. 

5.8.3. На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада Гімназії формує 
та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 
наступний календарний рік, що визначає вид, форму, суб’єктів підвищення 
кваліфікації, кількість годин і строки проходження підвищення кваліфікації 
педагогічними працівниками Гімназії. 

 
IV. Матеріально-технічна база 

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном Гімназії 
визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту» та іншими актами законодавства. 

6.2. Майно Гімназії складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші 
цінності, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, вартість яких відображається в 
самостійному балансі Гімназії. 

6.3. Майно Гімназії належить їй на праві власності, повного господарського відання або 
оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про утворення, 
цього Статуту та укладених угод. 

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії може 
проводитися лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані 
Гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними 
особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

6.5.  Для забезпечення освітнього процесу база Гімназії складається із навчальних кабінетів,           
майстерень, спортзалу бібліотеки, їдальні. 

6.6.    Майно Гімназії не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім призначенням. 
6.7. Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими    

природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх охорони. 

 



VIІ. Фінансово-господарська діяльність 

7.1. Гімназія провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів. 

7.2. Фінансова автономія Гімназії в частині використання бюджетних коштів 
передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисом 
обсягів, зокрема на: 
- формування структури Гімназії та її штатного розпису; 
- оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату 

матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших 
видів стимулювання та відзначення працівників; 

- оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд Гімназії;  
- оплату підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
- укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод 

(господарських договорів) для забезпечення діяльності Гімназії. 
7.3. Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється на основі її кошторису, що 

затверджується Засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням 
пропозицій закладу. 
    Джерелами формування кошторису Гімназії  є: 
- кошти державного та/або місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування повної загальної середньої освіти для забезпечення 
вивчення предметів у обсязі державних стандартів освіти, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та інші цілі, визначені законодавством; 

- доходи від надання платних освітніх та інших послуг; 
- прибутки від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та 

благодійні організації 
- ґранти; 
- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

7.4. Бюджетні асигнування, включаючи кошти освітньої субвенції, позабюджетні кошти та 
кошти, отримані Гімназією як плата за надання додаткових освітніх послуг тощо не 
можуть бути вилучені в дохід держави або місцевого бюджету. Зазначені кошти 
спрямовуються на діяльність, визначену цим Статутом. 

            Одержання  Гімназією власних надходжень не є підставою для зменшення 
обсягу її бюджетного фінансування. 

7.5.   Гімназія може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує 
Кабінет Міністрів України. Директор Гімназії визначає перелік платних освітніх 
та інших послуг, що надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та 
порядку надання кожної з них, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.  

            Гімназія не може надавати (повністю чи частково)платні освітні послуги для 
досягнення  учнями результатів навчання (компетентностей), визначених 
державними стандартами. 

             У Гімназії під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів 
навчання, передбачених освітньою програмою Гімназії, не можуть проводитися 
платні заходи чи надаватися платні послуги. 

            Учні Гімназії таїх батьки можуть отримувати в Гімназії платні освітні та інші 
послуги виключно на добровільних засадах. 

7.6.   Штатний розпис Гімназії розробляється на основі типових штатних нормативів 
закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки 
України, та затверджується директором за погодженням із Засновником або 
уповноваженим ним органом. 



7.7. Кошти Гімназії зберігаються на її рахунках в установах банків. Гімназія 
самостійно розпоряджається доходами від провадження господарської та іншої 
діяльності, передбаченої цим Статутом. 

7.8. Гімназія має право на придбання та оренду необхідного обладнання й інших 
матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, 
установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних 
надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов 
колективу. 

7.9. Порядок ведення бухгалтерського обліку в Гімназії визначається директором 
відповідно до законодавства. За рішенням директора Гімназії бухгалтерський 
облік може здійснюватися самостійно закладом або через централізовану 
бухгалтерію відділу освіти Баранівської міської ради. 

7.10. Звітність Гімназії регулюється чинним законодавством. 
7.11. Діловодство Гімназії організовується відповідно до встановленого 

Міністерством освіти і науки порядку. 
 

VIII. Міжнародне співробітництво 

8.1.    Гімназія  за наявності належної матеріально-технічної бази та фінансових 
ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у 
рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства 
прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

8.2.    Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про 
співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, 
організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

8.3.    Гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до 
законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, 
фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну 
діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ). 

8.4.    Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної 
діяльності використовуються Гімназією для забезпечення власної діяльності, 
визначеної цим Статутом. 

8.5.    Участь Гімназії у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних 
           обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

ІХ. Контроль за діяльністю закладу 

9.1.    Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється відповідно до Законів 
  України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». 

9.2. Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    
забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 років. 
Інституційний аудит включає планову перевірку ліцензійних умов. 

9.3. Контроль за діяльністю Гімназії здійснює Засновник або уповноважений ним 
орган, інші органи та служби у межах повноважень, наданих їм чинним 
законодавством. 

 
 
X. Реорганізація або ліквідація закладу 

10.1. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Гімназію відповідно 
до вимог законодавства України. 



10.2. Реорганізація Гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення, укрупнення. 

10.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у 
           випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, 

призначеною цим органом. 
10.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо 

  управління Гімназією. 
10.5.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє її дебіторів та 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє 
його Засновнику. 

10.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Гімназії переходять до    
правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

10.7.   При реорганізації чи ліквідації Гімназії працівникам гарантується дотримання їх 
  прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю. 

XІ. Заключні положення 

11.1.   У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 
законодавством України 

11.2.   Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються Органом 
управління майном та реєструється згідно чинного законодавства України. 

11.3.    Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрацій' 
відповідно до чинного законодавства України. 

 
 
Міський голова                                                                         А.О.Душко 
 
 
 
            
 

 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

46 сесія 8 скликання 
 
28 серпня 2020  року                                                        №  2966 
 
Про затвердження  переліку умов та  
порядку надання соціальних послуг 
управлінням соціального захисту населення  
Баранівської міської ради  
 
 
 На виконання законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну 
роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
Україні», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення та 
аналіз потреб населення Баранівської ОТГ у соціальних послугах, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити перелік, умови та порядок надання соціальних послуг  
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради, що 
додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 20 сесії 8 скликання № 
1149 від 11.05.2018 року «Про затвердження Положення про порядок надання 
послуги з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 
порушення опорно-рухового апарату («соціальне таксі»)»  та рішення  23 сесії 8 
скликання № 1264 від 16.08.2018 року «Про внесення змін до рішення 20 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 11.05.18 року № 1149 «Про 
затвердження Положення про порядок надання послуги з перевезення осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату («соціальне таксі»)». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

 
Міський голова                                                                    А.О.Душко 
 
 
 

 



         Додаток   
                                                              до рішення 46 сесії 8 скликання   
       від  28.08.2020 року  № 2966 
 
ПЕРЕЛІК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ             

                                   СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

 

1. Догляд вдома. 

2. Соціальний супровід. 

3. Представництво інтересів. 

4. Натуральна допомога. 

5. Соціальне супроводження прийомних сімей. 

6. Соціальне таксі. 

7. Соціальна інтеграція та реінтеграція. 

8. Консультування. 

9. Соціальна профілактика. 

10. Інформування. 

11. Прокату.  

 

            УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

 Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  
при наданні соціальних послуг у своїй діяльності керується відповідно до 
Законів України «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та 
молоддю», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»,  «Про протидію 
торгівлі людьми»; указів Президента України «Про заходи щодо створення 
сприятливих умов для забезпечення соціальної медичної та трудової 
реабілітації інвалідів», «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями»;  постанов Кабінету  Міністрів України,  від 29.12.2009р. 
№1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг),   від 03 березня 2020р. № 177 
«Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», від 
01.06.2020р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 
01.06.2020р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах», від 03.10.2018р. № 800 
«Порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального 



захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 
таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», від 26 04.2002р. № 565 
«Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» (зі змінами), від 
22.08.2018р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 
і насильству за ознакою статі», від 01.06.2020р. № 586 «Про деякі питання 
захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 
COVID -19,  спричиненої коронавіросом  SARS-CoV-2», від 23.05.2012р. № 
417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми»; наказів Міністерства соціальної політики 
України  від 23.06.2020р. № 429 «Про затвердження Класифікатора 
соціальних послуг», від 13.11.2013р. № 760 «Про затвердження Державного 
стандарту догляду вдома», від 14.07.2016р. № 762 «Про затвердження форм 
документів, необхідних для оформлення на обслуговування в 
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)», від 31.03.2016р. № 318 «Про затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах», від 13 липня 2018 року № 1005 «Про затвердження форм обліку 
соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих 
обставинах», від 30.12.2015р. № 1261 «Про затвердження Державного 
стандарту соціальної послуги представництва інтересів», від 19.09.2013 № 
596 «Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та 
реінтеграції бездомних осіб», від 02.07.2015  № 678 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги консультування», від 
10.09.2015  № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної 
послуги профілактики»; наказу Міністерства України у справах сімї молоді 
та спорту від 23.09.2009р. № 3357 «Про  затвердження Порядку здійснення 
соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 
типу»; Положення про управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради. 

 
1. Послуга «Догляд вдома». 

 Соціальна послуга догляд вдома – це допомога в самообслуговуванні 
(дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в 
побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка 
продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне 
прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний 
ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик 
лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб, тощо); навчання 
навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами 
реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; 
інформування та представництво інтересів.  
 Соціальна послуга  догляду вдома надається безоплатно, за плату або із 
встановленням диференційованої плати. 

На безоплатну основу мають право:  
-  особи похилого  віку; 
-  особи з інвалідністю; 



- особи з тяжкими формами захворювання ( у тому числі до   встановлення   
їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до 
самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги.  
  Право на отримання платних соціальних послуг мають: 
- особи, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою 
(з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, 
але не більш як чотири місяці), інвалідністю  і мають рідних працездатного віку, 
що повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 
- особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і 
зареєстровані в державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу, 
стихійним лихом, катастрофою, і мають на своєму утриманні неповнолітніх 
дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, інвалідів. 

Право на позачергове обслуговування  мають ветерани війни, особи на яких 
поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2 і 3 
категорії, особи, депортовані за національною ознакою. 
 Медичними протипоказаннями для надання соціальної послуги догляду 
вдома є: наявність у них інфекційних захворювань, залежності від 
психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують 
перебування на спеціальному диспансерному обліку. 
 Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення 
(заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради. 
 На кожну особу, яка отримує послугу догляд вдома  ведеться особова з 
переліком необхідних документів.  

Документи,  що  містяться в особовій справі громадянина (крім заяви),  
поновлюються щороку (на підставі змін побутових умов проживання 
громадянина). 

Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її 
наданні приймається протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі 
заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) 
представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача 
соціальної послуги. 

Управління соціального захисту населення міської ради може відмовити 
отримувачеві у її наданні, якщо нездатне задовольнити індивідуальні потреби 
отримувача соціальної послуги. Відмова повинна супроводжуватися поясненням 
причин та довідковою інформацією про можливість отримати дану послугу в 
іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу. 
 Підставою для припинення надання послуги догляду вдома є:  
- відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від 
отримання соціальної послуги догляду вдома; 
- направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної 
установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування; 
- зміна місця проживання отримувача соціальної послуги; 
- невиконання вимог одержання соціальної послуги догляду вдома та письмового 
попередження про можливість відмови у її наданні; 



- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги догляду 
вдома; 
- поліпшення стану здоров’я (наявність медичного висновку про здатність до 
самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі) або за 
результатами визначення індивідуальних потреб; 
- закінчення строку дії договору на надання послуги догляду вдома; 
- смерть отримувача послуги; 
- ліквідація суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома. 

Соціальна послуга догляду вдома надається, після здійснення первинного 
комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної 
послуги, складання індивідуального плану та укладення договору на надання 
соціальної послуги догляду вдома. 

Індивідуальний план складається й узгоджується з кожним отримувачем 
соціальної послуги та/або його законним представником та управлінням 
соціального захисту населення і підписується, протягом 5 днів з дня прийняття 
рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір. 
   Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання 
отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня. 

 Соціальна послуга догляду вдома може надаватись: 
- постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група 

рухової активності - 5 разів на тиждень); 
- періодично (2 рази на місяць); 
- тимчасово (визначений у договорі період). 
 
Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, 

передбачають: 
 для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності: 
- допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку 
продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, 
допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття; 
- надання інформації з питань соціального захисту населення; 
- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги; 
- допомогу в оформленні документів, внесення платежів; 
 
для отримувачів соціальної послуги ІV групи рухової активності: 
- допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку 
продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомогу у 
приготуванні) їжі, прибирання (допомогу у прибиранні) житла, прання, дрібний 
ремонт одягу, взуття; 
- допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, 
вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у 
користуванні туалетом тощо; 
- допомогу при пересуванні по квартирі; 
- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик 
лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах 
охорони здоров’я; 



- навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, 
обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни 
постільної білизни, у користуванні туалетом; 
- допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа 
обробітку присади-бних ділянок визначається окремо для кожного конкретного 
випадку, але не більше ніж 0,02 га.); 
- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 
користування ними; 
- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, 
консультації психолога); 
- надання інформації з питань соціального захисту населення; 
- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги; 
- допомогу в оформленні документів, внесення платежів; 
 
для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності: 
- допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку 
продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, 
доставку гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, 
взуття, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні; 
- допомогу у самообслуговуванні - допомогу в умиванні, обтиранні, обмиванні, 
вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у 
користуванні туалетом тощо; 
- допомогу при пересуванні по квартирі; 
- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик 
лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах 
охорони здоров’я; 
- навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, 
обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни 
постільної білизни, у користуванні туалетом; 
- обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку 
присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, 
але не більше ніж 0,02 га.); 
- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 
користування ними; 
- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, 
консультації психолога); 
- надання інформації з питань соціального захисту населення; 
- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги; 
- допомогу в оформленні документів, внесення платежів. 

Орієнтовний час, необхідний для виконання заходу, що складає зміст 
соціальної послуги догляду вдома, визначається індивідуально згідно 
Державного стандарту догляду вдома. 
 

                            2. Послуга  «Соціальний супровід». 
         Соціальний супровід - це консультування, регулярні зустрічі чи 
відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання 
завдань, спрямованих на розв’язання складної життєвої ситуації отримувача 



соціальної послуги; допомога в усвідомленні визначення дій та/або розвиток 
вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, виховання та 
догляду за дітьми, управління господарством; психологічна підтримка. 
 Отримувачі соціальної послуги - сім’ї/особи, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. 
   При соціальному супроводі вирішуються наступні завдання: 
-  адаптація клієнта до реальних умов його життєдіяльності; 
- реабілітація та виведення клієнта з кризових ситуацій; 
- підвищення соціального статусу клієнта; 
- нормалізація відносин і утвердження себе в соціумі; 
- відновлення здоров'я, позбавлення від шкідливих звичок; 
- створення умов для самореалізації клієнта в сім'ї та суспільстві. 

Соціальний супровід здійснюється фахівцями із соціальної роботи, 
психологами, педагогами та медичними працівниками з використанням методів 
індивідуальної та групової роботи. 
 Першочерговими завданнями фахівців  є:  
- раннє виявлення сімей, де є ризик загрози життю або здоров’ю дитини; 
- надання сім’ям соціальних послуг;  
- здійснення комплексних заходів допомоги;  
- проведення профілактичної роботи щодо соціального сирітства в громаді;  
- соціальна підтримка осіб з числа дітей - сиріт, позбавлених батьківського 
піклування та інше.  
  Послуга соціального супроводу надається після комплексного визначення 
та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання 
індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги. 

Підставою для отримання соціальної послуги є рішення комісії з прав 
захисту дітей при  міській раді/управління соціального захисту населення. 

Рішення про соціальний супровід сім'ї (особи), яка перебуває у складних 
життєвих обставинах, приймається за згодою отримувача послуги або його 
законного представника. 
  Підставами для припинення надання послуги соціального супроводу є: 
- досягнення позитивного результату соціального супроводу, 
подолання/мінімізація сім'єю (особою) наслідків складних життєвих обставин, 
усунення причин та умов, що спричинили такі обставини; 
- закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або 
порушення умов такого договору; 
- зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи перебування; 
- письмова відмова отримувача послуги або його законного представника від її 
надання, якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і 
свобод інших осіб, особливо дітей; 
- систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, 
передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком 
ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод 
інших осіб, особливо дітей. 



 Рішення про завершення надання послуги соціального супроводу 
обговорюється з членами родини отримувача цієї послуги та/або його законним 
представником. 

 Фахівець обов'язково інформує отримувача цієї послуги та/або його 
законного представника про можливість подальшої підтримки після завершення 
соціального супроводу відповідно до його звернень. 

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги 
соціального супроводу (оцінка потреб) здійснюється протягом 5 робочих днів. 

 Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та 
ґрунтується на результатах оцінки потреб отримувача соціальної послуги. 
Фахівець разом із отримувачем соціальної послуги та/або його законним 
представником складають індивідуальний план соціального супроводу (5 
робочих днів). 

Індивідуальний план може переглядатися й корегуватися. 
 Укладення договору про надання соціальної послуги здійснюється 
протягом 7 робочих днів за участю отримувача соціальної послуги або його 
законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються 
члени родини отримувача соціальної послуги. 

 Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем 
соціальної послуги або його законним представником та управлінням 
соціального захисту населення. Кожна зі сторін отримує один примірник 
договору. 
  Соціальна послуга(соціальний супровід) надається за місцем проживання 
(перебування) отримувача соціальної послуги або розташування управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради. У разі зміни 
отримувачем соціальної послуги постійного місця проживання за наявності 
інформації про нове місце його проживання чи перебування управління 
соціального захисту населення не пізніше ніж через п'ять робочих днів 
повідомляє про це відповідний структурний підрозділ з питань соціального 
захисту населення за місцем проживання (перебування), надає  інформацію про 
стан виконання плану соціального супроводу та рекомендації для подальшої 
роботи з отримувачем соціальної послуги (за потреби). 

Тривалість надання соціальної послуги - не більше ніж шість місяців з дня 
прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку 
тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року. 
  Основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціального 
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах:  
- відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання 
(перебування); 
- оцінку потреб сім'ї (особи), яка перебуває у СЖО; 
- складання індивідуального плану соціального супроводу; 
- аналіз коригування плану соціального супроводу; 



- інформування щодо питань, пов'язаних з наданням інших послуг і соціальної 
допомоги. Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, 
листівок; 
- бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім'ї, особами з 
найближчого оточення (очно, телефоном); 
- психологічну підтримку згідно з професійною компетенцією (організація 
психотерапевтичних груп, психологічна корекція); 
- організацію та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; 
залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за 
круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах; 
- допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів; 
перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних 
послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг; 
- організацію та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги; 
ведення документації. 
 У разі успішного виконання плану соціального супроводу фахівець із 
соціальної роботи проводить заходи щодо підготовки отримувача соціальної 
послуги до завершення її надання, спрямовані на підвищення його самостійності, 
відповідальності за власну життєдіяльність та посилення потенціалу 
найближчого оточення отримувача соціальної послуги щодо подолання 
складних життєвих обставин. 
 Після завершення соціального супроводу фахівець із соціальної роботи 
відвідує сім’ю (особу) через два тижні та через місяць. 
 Фахівець із соціальної роботи управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради організовує виконання заходів з надання цієї 
соціальної послуги із залученням (за потреби) інших підприємств, установ, 
організацій та фізичних осіб. 
 Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог 
законодавства. 
 

3. Послуга «Представництво інтересів». 

     Соціальна послуга представництва інтересів– це надання допомоги особам, 
сім’ям, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, шляхом здійснення заходів, спрямованих на подолання / 
пом’якшення складних життєвих обставин, згідно з визначеними потребами. 

Отримувач соціальної послуги - особа, сім’я, у тому числі прийомна, сім’я 
опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, 
соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка 
постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, 
та потребує надання соціальної послуги. 



 Підставою для отримання соціальної послуги є письмове/усне звернення 
(заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради, що надає 
соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від 
насильства в сім’ї, влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, до закладу соціального захисту дітей. 

Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні 
приймається управлінням соціального захисту населення Баранівської міської 
ради, що надає соціальну послугу, не пізніше ніж через 10 днів з дати звернення 
(письмового, усного) отримувача соціальної послуги та / або його законного 
представника з урахуванням індивідуальних потреб отримувача соціальної 
послуги. 

У разі влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, до закладу соціального захисту дітей, рішення про надання 
соціальної послуги приймається невідкладно. 

Соціальна послуга надається після проведення комплексного оцінювання 
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, визначення методів і 
форм роботи відповідно до результатів комплексного оцінювання 
індивідуальних потреб, складання індивідуального плану та укладення договору 
про надання соціальної послуги представництва інтересів отримувача послуги. 

Надавач соціальної послуги - фахівець із соціальної роботи управління 
соціального захисту населення або мультидисциплінарна команда, які 
безпосередньо реалізують заходи, що становлять зміст соціальної послуги. Уразі 
потреби можуть залучатися інші фахівці, зокрема психологи, соціальні педагоги, 
юрисконсульти. 

Фахівець із соціальної роботи  управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради  застосовує індивідуальний підхід (з урахуванням 
фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги) та з повагою 
ставляться до раси, національності, культури, віросповідання, віку, статі, інших 
індивідуальних особливостей отримувачів соціальної послуги; 

Отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні 
бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні та 
громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав 
людини, шляхом розміщення матеріалів на інформаційних стендах, сайтах, 
вручення інформаційних листівок, буклетів тощо. 

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги: 
- допомогу в оформленні або відновленні документів; 
- сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; 
- допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та 

соціальних зв’язків; 
- сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 

проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, 
службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, 
установами тощо; 

- ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; 
- ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; 

  



 Підставами для припинення надання соціальної послуги є: 
- відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги, 

досягнення наданою соціальною послугою поставленої мети; 
- закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги; 
- невиконання вимог одержання соціальної послуги та письмове 

попередження про можливість відмови у її наданні; 
- зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги);  
- направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної 

установи або закладу, іншого закладу або іншої установи 
постійного/підтриманого проживання (для бездомних осіб, похилого віку 
та інвалідів І та ІІ груп, які відбули покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк); 

- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги; 
-   смерть отримувача соціальної послуги. 

                            4.  Послуга «Натуральна допомога».  
Послуга натуральна допомога спрямована на підтримку життєдіяльності і 

соціальної активності, забезпечення одягом, взуттям, іншими предметами 
першої потреби, предметами медичного призначення, ортопедичними виробами, 
предметами побутової гігієни, засобами реабілітації, продовольчими та 
промисловими товарами, тощо сімей/осіб, які опинилися  в складних життєвих 
обставинах. 

Організація роботи послуги натуральної допомоги проводиться на 
принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, 
добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, 
гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання 
бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення 
конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних 
норм і правил. 

Послуга натуральна допомога надається:  
-  не працездатним особам похилого віку;  
-  особам /дітям з  інвалідністю;  
- малозабезпеченим сім’ям; 
-  багатодітним сім’ям;  
-  одиноким матерям; 
-  учасникам бойових дій; 
-  учасникам  АТО/ООС та їх сім’ям;   
- внутрішньо-переміщеним особам, що опинилися у складних життєвих 
обставинах, і потребують сторонньої допомоги; 
-  хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 
інвалідності) та іншим соціально незахищеним особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; 
- особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Послуга натуральна допомога надається не частіше як 1 (один) раз в 
квартал або при необхідності в екстрених випадках ( пожежа, стихійне лихо, 
тощо)  щомісяця. Засоби реабілітації надаються за наявності довідки від 
медичного закладу про потребу.  



Послуга  натуральної допомоги надається за умови подання:  
-  письмової заяви особи/ сім’ї ; 
-  копії паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує 
особу (паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та інші документи); 
- копії довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності); 
- довідки від сімейного лікаря про потребу в засобах реабілітації або в засобах 
гігієни, тощо; 
-  згоди на обробку та збір персональних даних громадянина; 
- акту обстеження матеріально-побутових умов (при потребі), або висновку 
оцінки потреб сім’ї/особи. 

У разі, коли громадянин через часткову втрату рухової активності, не 
може  звернутися за  допомогою та особисто отримати натуральну допомогу, 
працівник управління організовує доставку допомоги громадянину за місцем 
його проживання. 

Управління має право організовувати надання послуги натуральної 
допомоги  на безоплатній та платній основі.  Підопічні, які отримують соціальну 
послугу догляду вдома на безоплатній основі мають право 1 (один) раз в квартал 
отримувати безкоштовно послугу у вигляді натуральної допомоги,  а саме: 
послуги швачки (пошиття одягу, ремонт одягу); перукарських послуг; послуги з 
прання білизни та одягу; послуг з ремонту  вікон, дверей,  парканів; послуг з 
обробітку  присадибної ділянки, косіння трави (біля прибудинкової території); 
послуги із заготівлі, розпилювання та рубання дров; послуги  прибирання 
(косметичне, вологе, генеральне)  тощо. 

При соціальній послузі натуральна допомога організовується соціальний 
гардероб,  який приймає від громадян, підприємств, установ та організацій 
продукти харчування, одяг, взуття, меблі, предмети першої потреби, побутову 
техніку, тощо, з метою задоволення потреб малозабезпечених осіб/сімей 
громади. 

 
 

      5.  Послуга «Соціальне супроводження прийомних  сімей». 
 Соціальне    супроводження   прийомної   сім’ї – це здійснення заходів 
спрямованих на забезпечення належних умов функціонування прийомної 
сімї,зокрема надання соціальних послуг. Суб’єктом соціального супроводження 
є фахівець із соціальної роботи.  
 До вирішення проблем сім'ї в ході здійснення соціального супроводження  
можуть залучатися за їх згодою спеціалісти з різних сфер  діяльності,  які  є  
працівниками  служби  у  справах  дітей, відділів охорони здоров'я, освіти, 
управління праці та соціального захисту населення, інших підприємств, установ, 
організацій тощо.   
        Об'єктами соціального супроводження є: 
    - прийомні діти; 
    - прийомні батьки; 
    - діти прийомних батьків; 
    -інші особи (члени сім'ї), які спільно проживають з прийомними     батьками.  



  Метою  соціального  супроводження  є - створення належних  
умов  для  забезпечення  індивідуальних  потреб  кожної  прийомної  
дитини у розвитку та вихованні.  
 Основними     змістовними     складовими     соціального  
супроводження є: 
- створення та  підтримка  позитивного соціально-психологічного  
клімату в сім'ї; 
- адаптація дитини в нових умовах; 
- підтримка контактів дитини з її біологічними родичами; 
- підготовка дитини  до  виходу  з  прийомної  сім'ї,  в тому числі і до самостійного 
життя.  
 Соціальне супроводження здійснюється через  відвідування сім'ї та 
проведення роботи з прийомною дитиною, та  прийомними  батьками,  іншими  
особами (членами  сім'ї),  які  спільно  проживають з прийомними батьками, 
шляхом надання комплексу соціальних послуг, зокрема: 
- консультування; 
- інформування; 
- натуральна допомога; 
- реінтеграція, інтеграція; 
- соціальна профілактика; 
- представництво інтересів, тощо; 
 Форми та  методи  здійснення  соціального  супроводження  
визначаються  фахівцем  із соціальної роботи індивідуально щодо кожної 
прийомної сім'ї з урахуванням їх потреб.  
 Соціальне супроводження розпочинається  після  прийняття рішення     
виконавчим   комітетом   міської ради про  створення  прийомної  сім'ї, та 
передачу до них дітей.  
    На початку соціального супроводження служба у  
справах  дітей міської ради у  триденний  строк  після  прийняття  рішення про 
створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу передає  
управлінню соціального захисту населення копію обліково-статистичної картки 
дитини, яка влаштована в сім'ю,  та копію індивідуального плану соціального 
захисту дитини, яка  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дитини-
сироти та дитини,   позбавленої    батьківського    піклування    (далі    - 
індивідуальний  план).  У  разі  якщо  на момент прийняття рішення 
індивідуальний план не складено,  його копія надається у триденний строк після 
його затвердження.  
 Фахівець із соціальної роботи  управління соціального захисту населення   
за   потреби   уточнює  та  доповнює інформацію  про  загальний  стан  здоров'я,  
щеплення,  результати психодіагностичних   досліджень,   навчання  дитини,  
характер  її стосунків з біологічними батьками або особами,  що  їх  замінюють, 
родичами, звертаючись до відповідних установ, фахівців тощо.  
 Строк збору додаткової інформації  стосовно дитини становить один 
місяць, протягом якого проводиться перша оцінка потреб прийомної дитини. 
Паралельно із формуванням  першої оцінки  потреб прийомної дитини фахівець 
управління соціального захисту населення вживає заходів,  
спрямованих на вирішення найбільш гострих проблем дитини  стосовно  



її адаптації у новому середовищі.  Інформація про проведену роботу та її 
результати відображається у  щоденнику  роботи  з  прийомною сім'єю.  
   У процесі функціонування прийомної  сім'ї, оцінка потреб прийомної  
дитини, складається раз на рік.  
   На основі оцінки потреб прийомної дитини, отриманої інформації про     
дитину та індивідуального плану складається план соціального супроводження 
прийомної сім'ї, що містить дві частини, а саме: план забезпечення потреб 
дитини у розвитку й вихованні та план створення умов  щодо розвитку й 
виховання дитини в прийомній сім'ї, із урахуванням її  віку  та  стану здоров'я. 
    План соціального супроводження містить конкретні заходи,формується  на  
кожну прийомну дитину, затверджується керівником. 
 Протягом першого року функціонування прийомної сім'ї план соціального 
супроводження складається на півріччя. При складанні плану  на  друге півріччя 
враховується перша оцінка потреб прийомної дитини, яка за потреби 
переглядається та коригується. Надалі план соціального супроводження 
формується на рік.  
     У разі необхідності, при виникненні обставин,які потребують 
термінового вирішення, проводиться коригування плану соціального 
супроводження.  
    У ході коригування плану соціального супроводження враховуються  
результати супервізії фахівця із соціальної роботи, щорічна інформація про   
ефективність функціонування прийомної сім'ї. Частота відвідувань прийомної 
сім'ї ході соціального супроводження визначається і планується індивідуально 
залежно від етапу адаптації дитини в сім'ї, соціально-психологічного клімату в 
сім'ї, розвитку стосунків прийомних дітей з  членами сім'ї, уміння батьків 
самостійно розв'язувати проблеми дітей тощо.  
      Протягом  першого   місяця   перебування дитини  в  сім'ї відвідувати 
сім'ю не менше ніж щотижня;  наступні три місяці - не менше одного разу на два 
тижні;  надалі,  протягом першого  року  функціонування,  - за потреби,  але не 
рідше одного разу на місяць; потім - не рідше одного разу на два місяці.  
    За   один   рік   до   виходу   прийомної   дитини   з  прийомної  сім'ї, у 
зв'язку із досягненням повноліття,  закінченням навчального закладу  план  
соціального  супроводження  має  містити  заходи  з підготовки дитини до 
самостійного життя,  зокрема: профорієнтація, визначення подальшого місця 
проживання, навчання, налагодження, за можливості, контактів із родичами та 
батьками тощо.  
     У разі повернення прийомної дитини, рідним батькам, усиновлення,   
встановлення над нею опіки, піклування, переведення до іншої прийомної сім'ї, 
влаштування у відповідні заклади до плану соціального супроводження 
включаються заходи з  підготовки  дитини до виходу з прийомної сім'ї.  
     Зазначені  заходи мають включати роботу,  спрямовану на  
налагодження контактів дитини  з  громадянами,  на  чиє  виховання  
планується   її   передати,   формування   передумов   позитивного  
психоемоційного  сприйняття  дитиною  нових  умов  проживання   та  
виховання  (шляхом  адаптації  дитини до нового місця проживання з  
урахуванням сформованих звичок дитини  тощо);  надання  сім'ї  або  
адміністрації  відповідного закладу рекомендацій щодо особливостей  



дитини та рекомендованої роботи стосовно  подальшого  її  розвитку  
тощо.  
     Управління соціального захисту населення міської ради інформує центр 
соціальних служб для сімї дітей та молоді (або надання соціальних послуг) за 
майбутнім місцем проживання дитини про необхідність  узяття  дитини на облік 
і надання соціальних послуг, якщо ця діяльність не порушує таємницю 
усиновлення.            
  Соціальне супроводження завершується з  часу  припинення  
існування  прийомної  сім'ї з одночасним виданням відповідного наказу.  
 Завершенню соціального супроводження передує  підготовка  
інформації про ефективність, яка разом із копією наказу про  
припинення соціального супроводження подається до служби у справах  
дітей  протягом  тижня  з  моменту  припинення існування прийомної  
сім'ї.  
   Якщо з прийомної сім'ї, вибуває  прийомна  дитина, а  прийомна сім'я,  
продовжує функціонувати, інформація про  ефективність подається до служби у 
справах дітей щодо дитини, яка вибуває.  
 При здійсненні соціального супроводження фахівець із соціальної 
роботи має право на відвідування сім'ї без попередження  заздалегідь  (не  
менше трьох разів протягом першого року існування прийомної сім'ї) з метою 
здійснення перевірки умов життєдіяльності,  задоволення  інтересів  і потреб 
дітей та сімей, проведення бесід та спостереження за батьками, дітьми та 
особами з їх  оточення  для перевірки забезпечення дотримання прав прийомної 
дитини,  попередження жорстокого  поводження  та насильства  над нею.  Таке 
відвідування здійснюється з дотриманням етики спілкування, не порушуючи 
прав дитини та дорослих.  
   У разі виявлення фактів неналежного виконання прийомними  
батьками  своїх  обов'язків  відповідно  до договору  про влаштування дітей на 
виховання та спільне проживання у прийомну сім'ю ,  виникнення  конфліктних  
ситуацій  між фахівцем із соціальної роботи  і сім'єю,  відмови від 
співробітництва із фахівцем управління,  який  здійснює соціальне 
супроводження,  виникнення інших непередбачуваних обставин: 
- фахівець готує відповідну службову записку, копія якої  
зберігається в особовій справі сім'ї; 
  Керівник  протягом  однієї  доби: 
- вживає заходів щодо з'ясування причин ситуації, що склалася, можливості 
фахівця  співпрацювати    із   сім'єю,   можливостей   прийомних   батьків 
виконувати  свої  обов'язки  належним  чином;  
- письмово повідомляє відповідну службу у справах дітей.  
    Спільно  зі  службою  у  справах дітей із залученням (за  
необхідності)  представників  освіти,  охорони  здоров'я,  внутрішніх справ (за їх 
згодою) здійснює відвідування прийомної сім'ї без попереднього      погодження      
з      прийомними  батьками. Відвідування  має  відбутися  залежно   від обставин, 
але не пізніше ніж через п'ять робочих днів.  
    Підставами   для   вжиття   вищевказаних   заходів  щодо  
прийомних батьків можуть бути: 



 - невмотивована відмова від розмови із фахівцем, від надання інформації щодо 
прийомної дитини, від контактування фахівця  з дитиною; 
 - невиконання рішення комісії з питань захисту прав дітей про форму та порядок 
спілкування дитини з біологічними родичами; 
- перешкоджання у  відвідуванні  помешкання  прийомної   сім'ї фахівцем; 
- відсутність у дитини необхідного сезонного одягу, окремого спального місця, 
засобів особистої гігієни, забезпечення призначеними ліками, спеціальними 
предметами; 
- несвоєчасне звернення до закладів охорони здоров'я у разі загрози життю та 
здоров'ю дитини; 
- педагогічна невлаштованість дитини з причини неналежного догляду за нею; 
- ознаки фізичного, психологічного насильства; 
- нещасний випадок з дитиною; 
-скарги дитини, сусідів, педагогів, медиків, представників державних та 
недержавних організацій, що контактували з дитиною; 
- відмова від передання дитини біологічним батькам, усиновлювачем, опікунам, 
піклувальникам; 
 - нецільове використання коштів, що виплачуються державою на утримання 
дитини; 
- використання праці дитини для здобуття матеріальної вигоди, заробітку; 
- тиск на дитину щодо сповідування нею релігії прийомних батьків; 
- втягування дитини до протиправної діяльності; 
- приховування фактів, що загрожують життю, фізичному та психічному  
здоров'ю дитини,  її моральному стану; 
- порушення умов договору про влаштування дітей на виховання та спільне 
проживання у прийомній сім'ї; 
- інші протиправні дії.  
    За результатами відвідування складається акт про результат візиту,  
який підписується особами, що здійснюють візит, а також прийомними 
батьками.  
  Результати відвідування прийомної сім'ї виносяться на розгляд комісії  з 
питань захисту прав дітей з метою вирішення питань, пов'язаних з подальшим  
перебуванням  прийомних   дітей у прийомній  сім'ї,  та визначення заходів, які 
необхідно вжити щодо захисту прав дитини тощо.  
  В окремих випадках, на різних етапах функціонування прийомної  сім'ї, 
управління соціального захисту населення міської ради може  запропонувати  
укладання  з  прийомною  сім'єю договору про здійснення соціального 
супроводження з метою визначення прав та обов'язків кожної із сторін, умов 
надання соціальних   послуг,   принципів   взаємодії,   відповідальних  за 
виконання обов'язків тощо.  
 Фахівець із соціальної роботи у ході соціального  супроводження  веде 
особову  справу  прийомної сім'ї.  
  Особова  справа  прийомної  сім'ї, поповнюється   необхідними   
документами,   які формуються чи накопичуються в процесі  їх  
функціонування.  Можуть долучатись фото-, відеоматеріали, листування тощо.  



    Документація щодо здійснення соціального супроводження зберігається 
в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання  прийомної  
сім'ї.  
    У кінці кожного календарного року, на основі результатів  
соціального  супроводження  та  матеріалів,  які  зберігаються   в  
особовій   справі   соціального   супроводження  прийомної  сім'ї,  довідок від 
різних  підприємств,установ  та  організацій тощо фахівцем  готується 
інформація про  ефективність,  з   якою  ознайомлюються   прийомні   батьки. 
Після цього  інформація  про  ефективність  подається  до служби  у  справах  
дітей міської ради. 
     На підставі вищевказаної  інформації  коригується  план соціального 
супроводження на наступний період.  
 

6. Послуга «Соціальне таксі». 
 Послуга соціального таксі – це перевезення осіб з числа мало мобільних 
груп населення громади з використанням спеціального транспортного засобу 
(мікроавтобуса), з супроводжуючим (за потреби); одноразова транспортна 
послуга для осіб які з об’єктивних (обґрунтованих) причин не можуть 
скористатись громадським транспортом, щоб дістатись до закладу, який 
надає соціальні, адміністративні послуги, медичну допомогу, здійснює 
реабілітацію. 
 Одержувачі послуги – дорослі та діти з інвалідністю, особи літнього 
віку, які мають порушення опорно-рухововго апарату та які пересуваються за 
допомогою технічних засобів реабілітації, з психічними та інтелектуальними 
порушеннями, а також особи/діти із захворюваннями, які не здатні до 
самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги; інші мало 
мобільні групи населення Баранівської громади  при наявності індивідуальної 
програми реабілітації з висновком про необхідність користування інвалідним 
візком або іншим засобом  реабілітації. 
       Спецавтотравтомобіль - автомобіль з підйомним пристроєм, 
гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо 
призначений для перевезення осіб/дітей з інвалідністю, що мають порушення 
опорно-рухового апарату, інші захворювання, тощо, які пересуваються на 
інвалідних візках, або інших засобах реабілітації. 
      Надавачем соціальної послуги  є управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради. 
 Щоб отримати право на користування послугою, Одержувачу необхідно 
звернутися в управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради за телефоном  3-11-29, або телефон «гарячої лінії» управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради 098-607-37-00 та 
надати необхідні документи для реєстрації, а саме: 

- заяву; 
- ксерокопію паспорта; 
-  ксерокопію ідентифікаційного коду; 

- ксерокопію пенсійного посвідчення; 
- ксерокопію довідки МСЕК або посвідчення (або медичного висновку 



для дітей інвалідів); 
- ксерокопію індивідуальної програми реабілітації (з потребою в 
користуванні візком); 
- інформацію про наявність транспорту, отриманого через орган 
соціального захисту населення; 

 Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється 
працівником управління соціального захисту населення , який зобов’язаний 
вести базу осіб, які користуються візками і які мають право на отримання 
послуги соціального таксі. 
 Заявки на обслуговування спецавтотранспортом приймаються за три дні до 
виїзду (в особливих випадках - не менш ніж за добу до виїзду). При цьому 
вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та 
наявність супроводжуючої особи. Заявки реєструються в спеціальному 
журналі замовлень. 

 Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням. 
      Спецавтотранспорт використовується безкоштовно в  межах бюджетних 
асигнувань визначених на даний вид діяльності для перевезення жителів 
громади  в межах Баранівської ОТГ   до підприємств, установ і організацій 
різної форми власності та підпорядкування, банківських  установ, медичних 
установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, 
протезно- ортопедичних підприємств, для взяття участі в культурно-масових 
заходах, на державні свята, на  навчання. 
  При надходженні заявки про надання послуги  соціального таксі для 
перевезення  відповідних категорій громадян за межі Баранівської ОТГ, 
витрати пального на проїзд  забезпечуються замовником за його власний 
рахунок, виходячи із затверджених норм витрат пального на даний автомобіль 
.  

        Послуга «Соціальне таксі» надається особам по заяві не частіше 1 разу на 
місяць, крім транспортування до закладів охорони здоров’я у разі потреби в 
медичній допомозі. При наявності направлення в багатофункціональний центр 
реабілітації управління соціального захисту населення послуга надається 
протягом всього періоду отримання реабілітаційних послуг. 
 При одночасному поданні заявок на послугу  «Соціальне таксі», перевага 
надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів, установ 
чи багатофункціонального центру реабілітації управління соціального захисту 
населення міської ради. 

     У разі відсутності заявок на отримання послуги спец автомобіль може 
використовуватися для потреб управління соціального захисту населення, 
зокрема для доставки засобів реабілітації та повернення їх до закладу, 
доставки продуктів харчування та гуманітарної допомоги, або для 
перевезення працівників управління для виконання службових обов’язків. 
     Не допускається використання спецавтотранспорту для: 
- перевезення родичів замовника, у випадку супроводження останнього 

соціальним працівником, за виключенням обслуговування дітей з 
інвалідністю; 
-    перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у 
користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального 



захисту населення; 
 Виїзд спецавтотранспорту соціального  таксі проводиться  

за узгодженням  спільно управлінням та замовником. 
Одержувачі мають право на: 
- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників 
управління; 
- якісне надання соціальної послуги. 
Одержувачі зобов’язані: 
- по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом 
супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його 
використання; 
- при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не 
пізніше ніж за добу до поїздки; 
- при знятті заявки попередити працівника управління не пізніше ніж за 
добу до виїзду автомобіля; 
-  дотримуватись правил та графіку роботи управління; 
- з повагою ставитись до працівників управління; 
- бережливо ставитись до майна управління. 
 Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради: 
- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на «Соціальне 
таксі» завдань; 
- здійснює контроль за порядком та якістю надання послуги соціального 
таксі; 
- несе відповідальність за використання спецавтотранспорту за 
призначенням та цільове використання коштів на витрати  
спецавтотранспорту; за утримання спецавтотранспорту в належному 
технічному стані, виконання службових обов’язків та дотримання 
виробничої дисципліни водієм управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради.       
                                                                 

7. Послуга   «Інтеграція та реінтеграція». 
Соціальна послуга щодо інтеграції та реінтеграції (далі соціальна послуга) 

– це допомога в оформленні документів, допомога в отриманні реєстрації місця 
проживання/перебування, сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні, 
тощо, корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті, 
надання психологічної підтримки, допомога у зміцненні/відновленні родинних 
та суспільно корисних зв’язків, сприяння організації та діяльності груп 
самодопомоги.   

Соціальна послуга  інтеграції та реінтеграції за місцем проживання / 
перебування надається дітям/особам з інвалідністю, які перебували в 
інтернатних закладах, біженцям, бездомним особам, внутрішньо переміщеним 
особам; особам, постраждалим від торгівлі людьми. 

Підставою для отримання соціальної послуги є звернення (заява) 
отримувача соціальної послуги до управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради. 



Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні 
приймається управлінням соціального захисту населення міської ради протягом 
10 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви отримувачем соціальної 
послуги, документів, що посвідчують особу, виписки з медичної карти 
амбулаторного (стаціонарного) хворого та з врахуванням індивідуальних потреб 
отримувача соціальної послуги. 

 Управління соціального захисту населення, що надає послугу, може 
відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо  не здатне 
задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність 
кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, наявність у отримувача 
соціальної послуги психіки та/ або поведінки, ознак гострого захворювання). 
Відмова повинна супроводжуватись письмовим поясненням причин та 
довідковою інформацією (за наявності) про можливість отримати таку соціальну 
послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу. 
 Підставами для припинення надання соціальної послуги є: 
- відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги; 
- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги; 
- закінчення строку дїї та /або порушення умов договору про надання соціальної 
послуги щодо соціальної інтеграції та реінтеграції, яке поставило під загрозу 
життя чи здоров’я інших отримувачів соціальної послуги чи надавачів соціальної 
послуги (агресивна поведінка, гострий психічний розлад, тощо); 
- зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги. 

Послуга надається управлінням соціального захисту населення міської 
ради, після визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, 
складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної 
послуги.  

 Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги 
здійснюється впродовж 10 з днів з моменту звернення (подання заяви) 
фахівцем із соціальної роботи, членами мультидисциплінарної команди (за 
потреби) із залученням отримувача соціальної послуги. 

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги фахівцем із 
соціальної роботи, членами мультидисциплінарної команди проводиться 
повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з 
метою коригування індивідуального плану (за потреби). 
Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної 
послуги здійснюється один раз на півроку. 

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та 
ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної 
послуги, складається та узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги 
у двох примірниках та підписується. 

З кожним отримувачем соціальної послуги після прийняття рішення про 
надання соціальної послуги укладається договір про її надання, який складається 
 за участю отримувача соціальної послуги і підписується.  Соціальна 
послуга надається протягом строку, необхідного отримувачу соціальної послуги 
для забезпечення його спеціальної інтеграції та реінтеграції. 

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем 
соціальної послуги після проведення комплексного визначення стану 



індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у 
договорі про надання соціальної послуги щодо інтеграції та реінтеграції.  

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги інтеграції та 
реінтеграції, передбачають: 
- розвиток, формування та підтримку соціальних навичок; 
- залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; 
- представництво інтересів; 
- допомогу в отримання безоплатної правової допомоги; 
- допомогу в оформленні документів; 
- допомогу в реєстрації місця проживання/перебування; 
- сприяння працевлаштуванню, тощо; 
- надання психологічної підтримки. 
         Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного отримувача соціальної 
послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної 
потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі про надання 
соціальної послуги інтеграції та реінтеграції. 
         Безпосереднє надання соціальної послуги здійснює фахівець із соціальної 
роботи, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги інших 
фахівців, зокрема психологів, соціальних педагогів, юрисконсультів тощо. 
            

8. Соціальна послуга «Консультування» 
      Консультування – це допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні    
основних  проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної   
життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про  
соціально безпечну поведінку. 
 Консультантами можуть виступати фахівці із соціальної роботи,  
залучені фахівці з певних проблем, колишні клієнти соціальних служб. 
 Отримувачі послуги - особа, сім’я, група осіб, яка через складні життєві  
обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним  
становищем, бездомністю, відбуванням покарання у виді обмеження або  
позбавлення волі на певний строк тощо, потребує соціальної послуги  
консультування. 
 Послуга надається у приміщенні управління соціального захисту      
населення, у робочий час; при вуличному консультуванні - поза     
приміщенням управління, у місцях, звичних для закритих щодо   
контактування соціальних груп, де вони мешкають, гуртуються, проводять   
разом час. 

  Консультування може бути – індивідуальне, групове, за принципом   
       «рівний- рівному». 

 Соціальна послуга консультування може надаватись разово,   
короткостроково, періодично. 
 Підставами для отримання соціальної послуги є: 
- звернення (заява); 
- усне звернення (по телефону, електронна пошта). 
 Рішення про надання соціальної послуги чи відмову в її наданні   



приймається управлінням соціального захисту населення Баранівської міської 
ради у день звернення або у строк, що не перевищує 3 робочих днів; при 
разовому та вуличному консультуванні – безпосередньо при зверненні осіб. 

  Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги,      
       передбачають: 

- допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх 
розв’язання; 
- залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, 
складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його 
реалізації; 
- надання інформації з питань соціального захисту населення; 
- представлення інтересів; 
- надання психологічної допомоги; 
- корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; 
- сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь; 
- сприяння в отриманні правової допомоги; 
- сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених 
потреб; 
- сприяння у працевлаштуванні. 
 Підставою для припинення надання соціальної послуги є: 
- відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від 
отримання соціальної послуги; 
- зміна місця проживання отримувача соціальної послуги; 
- досягнення наданою соціальною послугою поставленої мети; 
- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги, зокрема 
інфекційні захворювання в гострій стадії, часті судомні напади тощо; 
- грубе, принизливе ставлення отримувача соціальної послуги до надавача 
соціальної послуги або інших отримувачів послуги; 
- смерть отримувача соціальної послуги. 
 
 

                          9.  Послуга «Соціальна профілактика». 

 Соціальна профілактика – це організація навчання та просвіти (лекції, 
бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-
інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору 
безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; 
посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно 
здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, 
протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, 
дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з 
питань толерантного ставлення до вразливих груп населення. 
        Послуга надається безоплатно особам до 35 років , сім’ям, групам осіб, 
яка (які) через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, 
станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням 
покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, 
користується(ються) заходами, що становлять зміст соціальної послуги.  



 Завдання первинної соціальної профілактики: 
- виявлення та усунення причин та умов, що сприяють виникнення проблем, 
негативних явищ, складних життєвих обставин в отримувачів послуг, на 
основі оцінки потреб; 
- покращення поінформованості отримувачів послуг щодо загальних питань 
здоров’я та здорового способу життя, задоволення власних потреб 
конструктивним шляхом, можливості отримання широкого спектора 
соціальних послуг; 
- підвищення рівня обізнаності безпосередньо щодо питань, які є найбільш 
актуальними для отримувачів послуг; 
- формування цінності здоров’я, та здорового способу життя; 
- мотивування до збереження та зміцнення здоров’я до використання 
безпечних поведінкових практик; 
- формування життєвої перспективи та умінь прогнозування власної 
поведінки з оцінкою її наслідків та впливу на побудованій життєві стратегії; 
- формування відповідальної поведінки; 
- гармонізація почуттів та відповідно поведінкового їх вираження шляхом 
формування навичок рефлексії, адекватного вияву емоцій, самоконтролю 
тощо; 

Заходи послуги соціальної профілактики реалізовуються через: 
- соціальну рекламу (розповсюдження інформаційних матеріалів); 
- інформаційно-освітні матеріали (лекції, бесіди, відео лекторії, масовий 
захід/акція). 

Послуга первинної соціальної профілактики надається, якщо 
проблема/негативне явище у отримувачів послуг не сформовані. 

Соціальна послуга може бути разова чи багаторазово і надається: 
- у приміщення управління соціального захисту населення; 
-у закладах освіти, охорони здоров’я, захисту дітей, установах виконання 
покарань та правоохоронних органів; 
- на вулиці; 
- за місцем проживання отримувача послуги.  
 Підставою для припинення надання соціальної послуги є: 
- відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника 
від отримання соціальної послуги; 
- зміна місця проживання отримувача соціальної послуги; 
- грубе, принизливе ставлення отримувача соціальної послуги до надавача 
соціальної послуги або інших отримувачів послуги, за винятком, коли 
отримувачем послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей; 
- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо); 
- систематичне перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння; 
- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги.         
 Результат - це попередження негативних соціальних явищ та їх 
наслідків у соціальному середовищі. 
 
                       
 



        10.  Послуга «Інформування». 
 Інформування – це надання інформації з питань соціального захисту 
населення у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх 
отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо 
отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших 
видів допомог. 
 Отримувачі соціальної послуги  - це вразливі групи населення; особи/сім’ї 
які перебувають у складних життєвих обставинах, і потребують сторонньої 
допомоги. 
  Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
інформує населення громади, осіб/сімей індивідуально про перелік, обсяг і зміст 
соціальних послуг, які надає, умови та порядок їх отримання. 
 Інформація на паперових та інших носіях  викладається із зазначенням 
контрасту і розміру шрифту,  які даватимуть змогу вільно читати її, зокрема 
особам із порушенням зору і тим, що переміщуються у кріслах колісних. 
 Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур за 
потреби – із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту,(шрифту Брайля), 
мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень. 
 Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-
сайті міської ради, управління соціального захисту населення, що надає 
соціальні послуги, інших інформаційних ресурсах.   
 Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
інформує населення про сімейні форми виховання дітей. 
 Сприяють розміщенню інформаційних матеріалів у закладах, установах, 
організаціях  та приміщеннях на території Баранівської ОТГ. 
 Періодично висвітлюють у засобах масової інформації (газети, 
телебачення, радіо, електронні засоби масової інформації) особливості надання 
соціальних і реабілітаційних послуг, надають відомості про охоплення 
послугами різних цільових груп, наявних можливостей для отримання засобів 
реабілітації. 
 Управління соціального захисту населення забезпечує роботу «гарячої» 
телефонної лінії 098-607-37-00, з метою надання інформації щодо соціальних та 
реабілітаційних послуг в громаді, тощо. 
  
                       11.   Послуга «Прокату». 
        Основною метою надання послуги прокату є забезпечення реалізації 
соціальної допомоги  особам, які в силу різних складних обставин, що склалися, 
невідкладно потребують засобів реабілітації. 
       Послугою прокату можуть надаватися в користування такі предмети: 
- передані до управління соціального захисту населення за рахунок коштів 
місцевого бюджету, окремих фізичних осіб, громадських організацій, інших 
надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги; 
- придбані управлінням за кошти від провадження господарської діяльності. 
       Послуги з прокату надаються на безоплатній основі. Особи, які звернулися 
до центру надання соціальних послуг управління соціального захисту населення 



Баранівської міської ради і мають потребу в даному предметі прокату, 
зобов’язані надати відповідні документи: 
- заяву про потребу в предметі прокату,  
- копію паспорта, ідентифікаційного коду (за наявності),  
- довідку від сімейного лікаря про потребу  в засобах реабілітації . 
 Договір прокату оформляється у двох примірниках, що підписується 
наймачем та надавачем. Один примірник залишається в управлінні соціального 
захисту населення, другий - видається наймачеві. Формується особова справа.  
     Строк, на який видається предмет прокату, узгоджується сторонами та 
зазначається у договорі, але не більше одного року. За згодою сторін 
користування предметом прокату може бути пролонговано на наступний рік. 
     При видачі предметів прокату відповідальна особа управління ознайомлює 
наймача з правилами їх експлуатації, умовами використання та повернення. 
Наймач має право у будь-який час повернути предмет прокату. 
      Наймач зобов'язаний користуватися предметом прокату відповідно до його 
призначення. При виході з ладу предмету прокату, строк прокату яких не 
закінчився, наймач повідомляє управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради.  
      Після закінчення строку прокату засобу реабілітації наймач повинен 
повернути його до управління в робочому стані (з урахуванням зносу за період 
перебування у нього предмету прокату). 
      При поверненні предмету прокату до центру надання соціальних послуг 
управління соціального захисту населення після закінчення строку прокату через 
вихід його з ладу або при достроковому поверненні здійснюється перевірка його 
технічного стану, справності та зовнішнього вигляду  працівником управління 
соціального захисту населення в присутності наймача, а в разі доставки засобу 
реабілітації транспортним засобом - удома в наймача в його присутності. 
     Якщо в ході перевірки предмету прокату виявлено пошкодження або 
невідповідність інструкції з експлуатації, працівником управління соціального 
захисту населення складається акт виявлення пошкоджень предмету прокату. 
Якщо встановлено, що предмет прокату пошкоджено наймачем, це 
відображається в акті, до якого додаються наявні підтвердні документи. Акт 
складається у двох примірниках і завіряється підписами уповноваженого 
працівника управління та наймача або його законного представника. Один 
примірник акта передається наймачу. 
     Повернуті до пункту прокату не придатні до використання предмети прокату 
підлягають списанню. 
     У разі втрати наймачем предмету прокату складається акт про втрату 
предмету прокату з дотриманням умов договору. 
 
         Принципи надання соціальних  послуг у Баранівській ОТГ: 
- доступність соціальних послуг ; 
- незалежність отримувачів соціальних послуг; 
- захист і безпека отримувачів соціальних послуг; 
- конфіденційність інформації. 
 
Секретар ради                                                                                О.В.Самчук 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
46 сесія 8 скликання 

 
 28  серпня 2020 року                                                                       № 2967 
 
Про затвердження  
фінансового плану  
КП «Баранівський міжшкільний  
ресурсний центр» на 2020 р. 
 
           З метою удосконалення системи контролю за фінансово-господарською 
діяльністю комунального підприємства «Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр», підвищення ефективності його роботи, відповідно до статей 24, 78 
Господарського кодексу України, статей 28, 29 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та з урахуванням норм наказу Міністерства економіки 
України від 02.03.2015 N 205, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  міська рада 
    
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1.  Затвердити  фінансовий план  комунального підприємства «Баранівський 
міжшкільний ресурсний центр» на 2020рік, що додається.  
 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Кокітко Н.В.) та на 
постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) 
 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня  2020 року                                                                     № 2968 
 
 
Про затвердження фінансового  
плану на 2021 рік комунального  
некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги» Баранівської міської ради 
 
 

Відповідно до Закону України від 19.10.2017 року № 2168 – VІІІ «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Закону 
України від 07.12.2017 року № 2233- VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України» та наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018 року «Про 
затвердження порядку надання первинної медичної допомоги», керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити фінансовий план КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 
ради (додаток 1) на 2021 рік. 

 
2. Т.в.о. директору Савичу А.В. забезпечити фінансове забезпечення 

підприємства згідно фінансового плану зі змінами. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Кокітко Н.В. та на 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного 
розвитку (Нечипорук Д.В.).  

 
 
 
Міський голова                                                                                 А.О.Душко 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46  сесія  8 скликання 

 
28  серпня  2020 року                                                                                  № 2969 
 
Про надання згоди на передачу  
з балансу комунальної установи  
«Агенція місцевого органічного  
розвитку – АМОР» Баранівської  
міської ради на баланс комунального  
підприємства «Баранівський міжшкільний  
ресурсний центр» Баранівської міської  
ради основних засобів, необоротних  
активів, малоцінних швидкозношуючих  
предметів, іншого майна та затвердження  
акту приймання-передачі. 
 
        З метою належного виконання Компоненту І, ІІ та ІІІ Проекту «Молодіжний кластер 
органічного бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної громади», що фінансується 
за кошти Європейського Союзу, на виконання п.7.5 Додатку ІІ до Грантового договору № 
ENI/2017/392-857 від 29.12.2017, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 
рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Надати згоду на передачу з балансу комунальної установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради на баланс комунального підприємства
«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» Баранівської міської ради основних засобів, 
необоротних активів, малоцінних швидкозношуючих предметів, іншого майна. 
 

2. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів, необоротних активів, 
малоцінних швидкозношуючих предметів, іншого майна (додаток №1). 

 
3. Директору КП «Баранівський МРЦ» (Назарчук В.С.) забезпечити цільове

використання основних засобів, необоротних активів, малоцінних швидкозношуючих предметів, 
іншого майна. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня     2020 року                                                                                     № 2970 
 
Про надання згоди на передачу  
в оренду приміщення 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Положенням про 
оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 
затвердженого рішенням Баранівської міської ради від 21.06.2018р. № 1188, з метою ефективного 
та раціонального використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи звернення директора КНП 
«Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради Шатровського І.В., щодо надання дозволу на 
передачу в оренду приміщення на четвертому поверсі поліклініки, заслухавши інформацію 
начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради Шевчук О.Г., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на передачу в оренду : 
- приміщення на четвертому поверсі поліклініки, загальною площею 11,1 м. кв. що 

знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська 66, з метою проведення медичної 
практики, а саме забору біологічного матеріалу. 

- приміщення на першому поверсі поліклініки, а саме: кабінет площею 23,6 кв.м. та 
приміщення з окремим входом загальною площею 69,9 кв.м. що знаходяться за адресою: 
м. Баранівка, вул. Звягельська 66, для розміщення роздрібної торгівлі медичними та 
фармацевтичними товарами. 

2. Включити до Переліку першого типу: 
- приміщення на четвертому поверсі поліклініки загальною площею 11,1 кв.м.;  
- приміщення на першому поверсі поліклініки, а саме: кабінет площею 23,0 кв.м. та 

приміщення з окремим входом загальною площею 71,0 кв.м.. 
     3. КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради вжити  вичерпних заходів з організації 
та проведення аукціону на право оренди. 
     4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Баранівської міської ради № 2902 від 05 
червня 2020р. «Про надання дозволу на організацію та проведення конкурсу на право оренди 
нерухомого майна». 
     5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та
сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
Міський голова                                                                                   А.О.Душко 
 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
46 сесія 8 скликання 

 28 серпня  2020 року                                                                                № 2971 
 
 
Про затвердження звіту про незалежну 
(експертну) оцінку частини адміністративного  
будинку сільської ради (с.Суємці)  
 
     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Цивільним 
кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, та сфери 
послуг, міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 
     1. Затвердити звіт № 267 від 19.08.2020 року про незалежну (експертну) оцінку частини 
адміністративного будинку сільської ради (с.Суємці) загальною площею 247,7 кв.м., що
знаходяться за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с.Суємці вул. Савчука 
Дмитра, 2, ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 235358 грн. (двісті тридцять 
п’ять тисяч триста п’ятдесят вісім гривень) без врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана 
суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза» 
Німко О.Б. 
 
     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, та сфери 
послуг ( Курбатов В.А.). 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                       А.О.Душко 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                                     № 2972 
 
 
Про внесення змін до рішення 45 сесії 8 скликання 
від 26 червня 2020 року № 2932 

 
 
       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна», заслухавши інформацію начальника 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради Шевчук О.Г., про необхідність внесення змін до 45 сесії 8 скликання від 26 червня 
2020 року № 2932 «Про надання дозволу КНП «Баранівська ЦРЛ» на передачу в оренду частини 
приміщення в корпусі терапевтичного відділення, що знаходяться у комунальній власності 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
      
 1.Внести зміни до рішення 45 сесії 8 скликання від 26 червня 2020 року № 2932 «Про 
надання дозволу КНП «Баранівська ЦРЛ» на передачу в оренду частини приміщення в корпусі 
терапевтичного відділення, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади» а саме, доповнити дане рішення пунктом 3: 
«3.Встановити орендну плату у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ » 
 
 2. Пункт 3 вказаного рішення вважати пунктом 4, а пункт 4 вважати пунтом 5. 
 
 3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово – коммунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                                       А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
46 сесія 8 скликання 

28 серпня  2020 року                                                                     № 2995 

Про внесення змін в структуру 
управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 

 
З метою ефективного виконання повноважень органу місцевого самоврядування 
у сфері соціального захисту населення Баранівської міської ради, керуючись ст.25, 
пунктом 5 частини першої ст. 26, пунктом 6 частини четвертої ст. 42, частиною 
першою ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до наказів Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 
518 «Про затвердження Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників», та від 01.10.2012 № 612 
«Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що 
надають соціальні та реабілітаційні послуги», в зв’язку із участю в пілотному 
проекті «Розвиток соціальних послуг», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до додатку 1 рішення 33 сесії 8 скликання № 1948 від 
11 липня 2019 року «Про затвердження структури та загальної чисельності 
працівників управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради в новій редакції», а саме: 
  ввести з 01 вересня 2020 року в структуру управління 
соціального захисту населення  Баранівської міської ради  у відділення  
денного   догляду  посади: 
                  - вихователь – 1 штатна одиниця; 
                  - асистент вихователя  – 0,5 штатної одиниці; 
                  - організатор  культурно-дозвіллєвої діяльності -0,5 штатної 
одиниці 
                  - інструктор з трудової адаптації - 0,5 штатної одиниці; 
                  - прибиральник службових приміщень – 0,5 штатної одиниці; 
                 - водій  - 0,25 штатної одиниці; 
 
 
 
 



 2. Заступнику начальника–директору центру надання соціальних 
послуг управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
Нікітчиній Н.В. забезпечити внесення змін до штатних розписів. 
 
 3. Нововведені штатні одиниці заповнюються лише при наявності 
фінансування з державного бюджету. 
 
 4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.) та на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Цицюру В.О.). 
 
 
 
 
Міський голова       А.О.Душко 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
46 сесія 8 скликання 

 
28 серпня 2020 року                                                                         № 2996 
 
 
Про надання дозволу на виготовлення 
проектно-кошторисної документації  
на «Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по 2-му провулку Гагаріна  
від вулиці Гагаріна до вулиці Ломоносова  
в м.Баранівка, Баранівського району  
Житомирської області» 
 
 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
в  зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту дорожнього покриття 
по 2-му провулку  Гагаріна в м.Баранівка  Житомирської  області, враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
             1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по 2-му провулку Гагаріна від вулиці 
Гагаріна до вулиці Ломоносова  в м.Баранівка, Баранівського району Житомирської 
області». 
 
              2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію з 
питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 
 
 
 

Міський голова                                                                               А.О.Душко                            
 

 
  
 

 


