
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         РІШЕННЯ 
                                                           виконавчого комітету 

 
30.09.2021 № 155 

 
Про заходи щодо підготовки   
об’єктів соціальної сфери та 
інфраструктури Баранівської 
територіальної громади до 
роботи в осінньо-зимовий 
період 2021-2022 років 

 
З метою належної і своєчасної підготовки житлово-комунального 

господарства та об`єктів соціально-культурного призначення громади до роботи 
в осінньо-зимовий період 2021/2022 років, керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію про заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та 

інфраструктури об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021-2022 років взяти до відома. 

2. Затвердити заходи щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів 
соціально- культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-
2022 років, що додаються. 

3. Керівникам підприємств, організацій та установ Баранівської міської ради 
забезпечити стабільну роботу підпорядкованих об’єктів в осінньо-зимовий період 
2021-2022 років. 

4. Керівникам структурних підрозділів міської ради: освіти (Бортнік О.В.), 
культури, сім’ї, молоді та спорту (Присяжнюк В.В. ), управління соціального 
захисту населення (Нікітчина Н.В.) головним лікарям: КНП «Центр ПМСД 
Баранівської міської ради» (Осіпчук В.В.), КУ Баранівська КЦРЛ (Шатровський І. 
В.) : 

1) забезпечити на належному рівні підготовку підпорядкованих установ до 
стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років; 

2) призначити відповідальних працівників за утримання та обслуговування 
електричного і газового обладнання, систем опалення з відповідною освітою та 
групою допуску, провести необхідні навчання та інструктажі; 

3) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах у 
період опалювального сезону 2021-2022 років. 

5. КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.): 
1) забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років; 
2) вжити заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у житлово- 

комунальному господарстві громади, зокрема, на водо- та каналізаційних мережах, 
очисних спорудах тощо; 

3) забезпечити утримання в постійній готовності комунальної техніки та обладнання 
підприємства на випадок дій при несприятливих погодних умовах; 
4) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на всіх підвідомчих об’єктах. 

 



6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Савчук В.А.): 

1) продовжити грейдерування та поточний ремонт комунальних доріг на території 
Баранівської міської територіальної громади; 

2) забезпечити належне утримання комунальних доріг громади в осінньо-зимовий період 
2021-2022 років; 

3) забезпечити створення запасів у достатній кількості сипучих матеріалів для боротьби з 
ожеледицею; 

4) забезпечити належне функціонування мереж вуличного освітлення в осінньо-зимових 
умовах; 

7. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) продовжити 
роботу щодо забезпечення твердим паливом одиноких, пристарілих жителів громади та 
своєчасного надання списків пільгових категорій громадян для отримання пільгового 
твердого палива готівкою, а також надання допомоги зазначеним категоріям громадян при 
оформленні житлових субсидій. 

8. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) спільно з керівниками структурних 
підрозділів, комунальних установ та підприємств міської ради провести роботу щодо 
передбачення відповідних коштів у їхніх бюджетах на належну підготовку об’єктів 
комунальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Дмитра Нечипорука. 

 
 
 
       Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 
       Керуючий справами (секретар) 
       виконавчого комітету                                                         Тетяна КРАВЧУК  



Заходи 
щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціально-

культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 
років 

1. Забезпечити повну готовність закладів соціальної сфери, у тому числі закладів освіти, 
культури і спорту, медицини та соціального захисту населення, до стабільної роботи в 
умовах осінньо–зимового періоду 2021-2022 років. 

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

міської ради, 
Управління соціального захисту 

населення міської ради, 
КНП «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги», 
 Баранівська КЦРЛ 

КП «Баранівка міськводоканал».  
До 15 жовтня 2021 року 

2. Забезпечити проведення підготовчих та ремонтних робіт інженерних мереж 
водопостачання і водовідведення, вуличного освітлення та комунальних доріг. 

КП «Баранівка міськводоканал», 
відділ благоустрою та 

житлово-комунального 
господарства Баранівської міської 

ради 
До 15 жовтня 2021 року 

3. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути 
задіяна на очищенні доріг від снігових заметів та наслідків ожеледиці. 

Відділ благоустрою та житлово- 
комунального господарства міської 

ради, КП «Баранівка міськводоканал» 
                       До 15 жовтня 2021 року 

4. Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями 
різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини та механізми, 
для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних 
умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності громади. 

Відділ бухгалтерського 
обліку міської ради, 

відділ благоустрою та житлово- 
комунального господарства 
міської ради  
До 01 листопада 2021 року 

5. Забезпечити економне споживання енергоресурсів та вжиття відповідних заходів щодо 
підвищення рівня енергоефективності на підпорядкованих об’єктах. 

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

спорту міської ради, 
відділ бухгалтерського обліку 

міської ради, 
відділ благоустрою та житлово- 

комунального господарства 
міської ради  

управління соціального захисту 
населення міської ради, 

  



КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги»,  

Баранівська КЦРЛ 
                                                     КП «Баранівка міськводоканал». 

 

 
Керуючий справами (секретар) 
 виконавчого комітету                                                         Тетяна КРАВЧУК 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2021 року       №156 

 

Про схвалення змін до «Програми соціально- 

економічного розвитку Баранівської  

міської територіальної  громади на 2021 рік»  

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу - головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку Баранівської  міської ради Цимбалюк Л.А. про внесення 
змін до «Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2021 рік» за I півріччя 2021 року , керуючись 
підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1.  Схвалити  зміни до « Програми  соціально-економічного  розвитку 
Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік»», а саме: 

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

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



 

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

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

      Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 
      Керуючий справами (секретар) 

        виконавчого комітету                                                         Тетяна КРАВЧУК 

 
  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 30.09.2021року 

№156 

 

ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм 

№ 
п/п 

Назва проекту 

Загальна 
вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела  

1 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Західна та вул.Калинова в 
м.Баранівка Житомирської області 

127,0  127,0  

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

66,0  66,0  

3 

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

84,0  84,0  

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

73,0  73,0  

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

80,0  80,0  

6 

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

1499,975   1499,975 

7 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Звягельській буд. 35 до буд. №138 
в м. Баранівка Житомирської області 

1466,304   1466,304 

8 

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

540,0  540,0  



9 

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

15219,3346 13697,4011 1521,9335 - 

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

90,0  90,0  

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

90,0  90,0  

12 Закупівля контейнерів для сортування ТПВ 
В межах 

кошторисних 
призначень 

   

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

94,451 - - 94,451 

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

270,00 - - 270,00 

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

90,0 - - 90,0 

16 
«Організація діяльності Громадського 
формування для охорони громадського 
порядку» 

90,0 - - 90,0 

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

90,0 - - 90,0 

18 
Придбання лапароскопічної стійки для 
хірургічного відділення Баранівської 
КЦРЛ 

1200,00 1000,00 200,00 - 

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

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

20 

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

Після 
виготовлення  

ПКД 

   

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

Після 
виготовлення  

ПКД 

   

22 

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

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

23 
Проведення внутрішнього ремонту 
приміщення Мирославльського 
Будинку культури 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   



24 

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

387,666  387,666  

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

1492,836  1492,836  

26 

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

3403,994 690,165 2 713,829  

27 

Поліпшення екологічного стану та 
благоустрій р. Хомора від смт 
Першотравенськ до витоку в р. Случ в 
межах Житомирської області 
(Багатофункціональний земснаряд 
«Боцман» з додатковим обладнанням 

призначеним для косіння очерету  та 
причепом для перевезення (або 

еквівалент) 

 

1 665,0 1 502,761 162,239  

28 

Придбання дитячого майданчика для 
встановлення на території Баранівської 
міської ради 

50,0   50,0 

29 

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

100,00   100,00 

30 

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

100,00   100,00 

31 

Пільгове медичне обслуговування 
громадян,які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

14,600   14,600 

32 Придбання телевізора для ЗДО "Сонечко" 10,000   10,000 

33 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівської ДЮСШ 

10,000   10,000 

34 
Придбання спортивного інвентаря для 
Смолдирівської ЗОШ 

12,000   12,000 

35 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №1 

13,000   13,000 



36 
Придбання спортивного інвентаря для 
Баранівського ліцею №2 

12,000   12,000 

37 
Придбання спортивного інвентаря для 
Першотравенського ліцею 

15,000   15,000 

38 
Придбання спортивного інвентаря для 
Кашперівської ЗОШ 

15,000   15,000 

39 
Придбання комп'ютерного обладнання 
для Першотравенського ліцею 

50,00   50,00 

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

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

42 

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

 

3386,26 
 

2613,74 

 
Начальник  

відділу-головний бухгалтер                                           Людмила ЦИМБАЛЮК 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2021 року         №157 

 

Про виконання «Програми соціально- 

економічного розвитку Баранівської  

міської територіальної  громади на 2021 рік»  

за I півріччя 2021 року 

 

          Заслухавши інформацію начальника відділу - головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку Баранівської  міської ради Цимбалюк Л.А. про 
виконання «Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2021 рік» за I півріччя 2021 року , керуючись 
підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціально-економічного 
розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік» за I півріччя 
2021 року  (додається). 

     2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій  
територіальної громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу 
ввірених підприємств за I півріччя 2021 року , виявити причини допущених 
недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх усунення. 

 



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

 

      Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 
      Керуючий справами (секретар) 

        виконавчого комітету                                                         Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету                                                              

                                                                                                               від 
30.09.2021р. №156 

 

Звіт  про виконання «Програми соціально-економічного розвитку 
Баранівської міської  

територіальної громади на 2021 рік»  

за І –ше півріччя 2021 року 

 

             З початку 2021 року робота виконавчого комітету міської ради та 
його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів 
Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської територіальної 
громади на 2021 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 2021 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  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  ТГ за І-ше півріччя 2021 року Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 25731514,23 

2 Податок на прибуток підприємств 5847,20 

3 Орендна плата 3382797,32 

4 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 

1793985,72 

5 Акцизний податок 1851782,62 

6 Податок на майно 338015,63 

7 Єдиний податок 7757672,32 

8 Плата за надання адміністративних послуг 288092,81 

9 Державне мито 68056,30 

10 Земельний податок з юридичних осіб 597828,35 

11 Земельний податок з фізичних осіб  82534,86 

12 Адміністративні штрафи та збори 307900,99 

13 Інші надходження 39056,73 

 

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

В І –му півріччі  2021 року отримано трансфертів в  сумі 58 844 876 грн. 

 

Інші субвенції 

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

- КУ «АМОР» - 342,9тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 113,8 тис грн.; 
- КП «Баранівський МРЦ» -  304,9 тис.грн. 



 

На  виконання програм: 

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Найменування місцевої /регіональної/ 
програми 

  

  

Усього 

Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів 

Програма охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2020 -2022 року 

22 248,0 

Охорона здоров'я Програми підтримки охорони здоров'я 2 057 996,0 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті 

Програма соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 
2017 – 2021 роки  

974,0 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

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

5 299,0 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги 

Програма соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 
2017 – 2021 роки  

80 625,0 

Надання фінансової підтримки 
громадським об`єднанням  ветеранів і 
осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість 

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

15 000,0 

Надання фінансової підтримки громадським 
об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість 

Комплексна програма соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (операції об"єднаних сил) 
та членів їх сімей  на 2021-2023 роки на території 
Баранівсько ї об"єднаної територіальної громади 

5 000,0 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

Програма соціального захисту населення об’єднаної 
територіальної громади Баранівської міської ради на 
2017 – 2021 роки  

130 500,0 

Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту 

Національний план дій щодо реалізації конвенції 
ООН про права дитини на період до 2021 року на 
території Баранівської міської об'єднаної 
територіальної громади 

6 801,0 

Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в 
Баранівській об"єднаній територіальній громаді на 
2019-2021 роки 

50 000,0 



фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні 

Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 

Програма розвитку культури Баранівської міської 
об"єднаної територіальної громади на 2019-2022 
роки 

8 396,0 

Здійснення заходів із землеустрою 
Комплексна довгострокова Програма розвитку 
земельних відносин на території Баранівської  
об"єднаної територіальної громади в 2017-2021 роках  

7 500,0 

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів 

Комплексна довгострокова Програма розвитку 
земельних відносин на території Баранівської  
об"єднаної територіальної громади в 2017-2021 роках  

6 000,0 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 

Комплексна програма забезпечення пожежної 
та техногенної безпеки, захисту населення на 
територій Баранівської об’єднаної 
територіальної громади від надзвичайних 
ситуації на 
2021-2025 роки  

20 000,0 

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 

Комплексна програма забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку на 
території Баранівської об’єднаної 
територіальної 
громади на 2021 – 2024 роки 

20 000,0 

Всього  
  

2 436 
339,00 

 

 

Органи місцевого самоврядування 

 

В І-му півріччі 2021року 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   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 611739 грн. , з них видатки становлять 
на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 6963947 грн.; 

- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  
168833грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 130262 грн.; 

- видатки на відрядження – 0 грн.; 

- оплата комунальних послуг – 301358 грн.; 

- окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не     
віднесені до заходів розвитку   -440 грн; 

- інші поточні видатки (податки)  - 46900 грн. 

 

Інші видатки у сфері державного управління становлять 69254 грн.,  з 
них: 

- придбання квіткової та сувенірної продукції – 18140 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 34093 грн.; 
- видатки на відрядження –0 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради - 10935 грн.; 
- інші поточні видатки – 6086 грн. 

 

           Благоустрій населених пунктів ОТГ 

 

         Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території 
Баранівської ТГ. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за перше півріччя 
2021 року витрачено 4410470 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 3080377 грн.; 

- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  945749 
грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 111011 грн.; 



- оплата комунальних послуг – 272827 грн.; 

- окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку   - 506. 

 

На території Баранівської ТГ 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 2020 
року 

І півріччя 
2021 року 

 

Порівняння 

1 Вивезення сміття від 
населення 

288 384 333355 +  44971 

2 Вивезення сміття від 
юридичних осіб 

225 254 247113      + 21859 

3 Вивезення сміття від 
населення по старостатах 

264 708 240508 -24200 

4 Послуги ринку 33 576 30452 - 3124 

5 Оренда приміщень 12 841 42822 + 29981 

6 Ритуальні послуги 32 200 43145 +  10945 

7 Оренда торгового місця 
(реклама) 

18 338 22087 + 3749 

8 Послуги по наданню довідок 8 914 5056 - 385
8 

 Всього: 884 215 964538 + 8 0323 

 

           В першому півріччі 2021 року по спеціальному фонду  здійснено 
видатків на загальну суму 749019,07 грн. , з них видатки становлять на: 



- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів -  382379 грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 150229 грн.; 

- оплата комунальних послуг – 153071 грн.; 

- інші поточні видатки (податки)  -  38640 грн.; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового використання -24700 
грн. 

 

В першому півріччі 2021 року придбано  щебеневої суміші 1400,0 т на 
суму 175 000 грн. та піску 300 м.куб. на суму 45 000 грн. 

ТОВ «БТТ Агро» в рахунок угоди про соціальне партнерство від 
22.04.2021р.  було виділено 200,0 т. щебеневої суміші на суму 25 000,00 грн, яка  
використана для підсипання вулиць в с.Суємці. 

 
Триває Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-

тренінгового центру в м.Баранівка . У 2021 році виділено з державного фонду 
регіонального розвитку  13 697,401 тис.грн.  За І півріччя 2021 року касові 
видатки на будівництво даного об’єкту становлять  4 873,731 тис.грн., в т.ч.: 

- кошти ДФРР – 3 697,401 тис.грн.; 
- кошти Гранту – 563,968 тис.грн.; 
- кошти місцевого бюджету - 612,362 тис.грн. 
 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі 

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

 Баранівською міською радою в І –му півріччі 2021 року було виділено 
коштів на відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги та розміром витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка 
міськводоканал» 82500 грн.   

 
Дошкільна освіта 

Станом на 30.06.2021 року в громаді функціонує 14 закладів дошкільної освіти 
різних типів, з них: 10 - ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год та 4 – малокомплектні 
дошкільні заклади на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. Всього в ЗДО 
функціонує 38 груп: з них 7 ясельних та 31 дошкільна групи. Груп 
короткотривалого перебування дітей – 5. За даними проведеного обліку дітей від 
0 до 6 років в громаді проживають 1229 дітей. Кількість дитячого населення 
переважно зменшилась у сільській місцевості. Відвідують дошкільні заклади 743 
дитини. 58 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. Черги на 
влаштування дітей до ЗДО громади немає. Відсоток охоплення дітей 3-6 років 



закладами дошкільної освіти становить 93%. Директорами закладів дошкільної 
освіти проводиться належна робота щодо організації харчування дітей у 
відповідності ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» та Інструкції з 
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. У 10 дитячих 
садках організовано 3-разове харчування. Харчуються 647 дітей. Звільнено від 
плати за харчування 101 дитина, з них 35 дітей воїнів АТО. Виконання 
натуральних норм харчування в середньому виконуються на 77% в яслах та 72% 
у садках. Середня вартість утримання однієї дитини за півроку 2021  становить 
21034,78 грн. У всіх закладах дошкільної освіти вчасно проведено поточні 
ремонти. Організацію освітньо-виховного процесу забезпечують 85 
педагогічних працівників, 55 з яких мають вищу педагогічну освіту, у тому числі 
35 фахову.  

Загальна середня освіта 

   З 01.01.2021 року ряди закладів освіти Баранівської територіальної громади 
поповнилися ще одним закладом загальної середньої освіти. Це 
Першотравенський ліцей. Таким чином, на початок звітного періоду, загальна 
кількість здобувачів освіти становила 2982 особи. 

       Головним показником якості освіти безумовно є  державна підсумкова 
атестація та зовнішнє незалежне оцінювання. Але, у зв’язку з карантинними 
обмеженнями, в 2020-2021 н.р. випускники 4, 9 та 11 класів ЗЗСО були звільнені 
від державної підсумкової атестації. Що ж до ЗНО, то одинадцятикласники мали 
можливість здавати іспити за бажанням. Відділ освіти забезпечив своєчасний 
безкоштовний підвіз усіх учасників до пунктів тестування у м. Новограді-
Волинському та Житомирі.  

       Із 24 претендентів на отримання свідоцтв про здобуття базової середньої 
освіти з відзнакою, підтвердили відзнаку 23 випускники 9 класів. Із 15 
претендентів на золоті медалі підтвердили відзнаку «Золота медаль» 15 
випускників, 5 – отримали срібні медалі.  

   Відповідно до нового законодавства рішенням  виконавчого  комітету 
Баранівської міської ради від 20.08.2020р №130 було затверджено мережу 29 
груп подовженого дня у 6 ЗЗСО, що з 01.01.2021 р. фінансуються з освітньої 
субвенції.  

     У 2020/2021 н.р. вихованці міського Будинку дитячої творчості узяли участь 
в міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах та завоювали 92 дипломи, 
з яких 14 міжнародного, 29 всеукраїнського та 49 обласного рівнів. Із них: 3 
Абсолютні місця, 2 ГРАН-ПРІ, 42 дипломи І ступеню,                                                        29 
дипломів ІІ ступеню та 16 дипломів ІІІ ступеню.                                                



      В ЗЗСО було організовано роботу 39 гуртків. 

      У 2020-2021 навчальному році була розширена мережа інклюзивних класів і 
груп. Загалом було організоване інклюзивне навчання для 12 учнів: (4 в 
Баранівському ліцеї №1 (1, 6, 7, 8 класах), 3 у Баранівському ліцеї №2 ім. 
О.Сябрук (1,4 клас), 1 у Смолдирівській ЗОШ І-ІІІ ст. (1 клас), 1 у Рогачівській 
гімназії (3 клас) та 2 учні у Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. (3 та 8 клас) та для 10 
дітей у закладах дошкільної освіти, а саме: у Баранівському ЗДО «Сонечко» 9 
дітей та у Кашперівському ЗДО – 1 дитина. До штатних розписів цих закладів 
освіти введено посаду асистентів вчителя та вихователя.  

     Вартість утримання одного учня загальноосвітнього закладу громади за 
перше півріччя 2021 року складає 20176,95 грн. (враховуючи витрати місцевого 
бюджету та освітню субвенцію). Загальний бюджет галузі освіти ОТГ  на 2021рік  
становить 124 млн. 668 тис. грн. Із них: освітня субвенція – 74 млн. 199 тис. грн, 
видатки спеціального фонду –780,583 тис. грн. Касові видатки за І півріччя 2021 
року  галузі освіти ОТГ  становить 68 млн. 267 тис. грн. Із них: освітня субвенція 
– 42млн. 926 тис. грн, видатки спеціального фонду – 0 грн. За кошти громади 
фінансується: - заробітна плата всіх працівників закладів дошкільної освіти, 
міського будинку дитячої творчості, відділу освіти та технічно-обслуговуючого 
персоналу шкіл; - комунальні послуги (електроенергія, газ, водопостачання); - 
тверде паливо для котелень; - паливно-мастильні матеріали для шкільних 
автобусів; - продукти харчування для дітей пільгових категорій; - капітальні й 
поточні ремонти приміщень, техніки й т.д.; - закупівля матеріалів, обладнання й 
інвентаря; - підвищення кваліфікації педагогів; - відрядження команд на обласні 
змагання, конкурси й олімпіади;  керівників гуртків у школах, доплати за 
завідування навчальними кабінетами. 

1. Головна мета 

 Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2022 рік вбачаємо у подальшій 
реалізації головних завдань державної політики в сфері освіти, приведенням 
системи провадження освітньої діяльності у відповідність до Законів України 
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», упровадженням Концепції 
«Нова українська школа».  

2. Проблемні питання: 

- придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти; 

- необхідність будівництва спортивного залу та перекриття даху в опорному 
закладі освіти «Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук»; 

- проведення планових заходів по протипожежній безпеці;  



- завершення капітального ремонту ЗДО «Сонечко»;  

- створення повноцінного ЗДО у мікрорайоні Заріччя; 

 - заміна перекриття даху котельні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

- ремонт внутрішніх туалетів у Полянківській та Кашперівській ЗОШ. 

№ 

п/п 

Назва проекту Загальна 

вартість 

(тис.грн.) 

Державний 

бюджет 

Вико 

нання 

Місцевий 

бюджет 

Виконан

ня 

Інші 

джере

ла 

Викон

ання 

1 Капітальний ремонт  крівлі 
Баранівського ліцею №2 
ім.О.Сябрук 

 

2,0 млн.грн 2,0млн.грн 0   - - 

2 Капітальний ремонт ганку 
з улаштуванням пандусу 
Баранівського ліцею №1 

 

578,473т
ис. грн 

- 

- 578,473т

ис. грн - 

0 - - 

3 Капітальний ремонт 
приміщення (термоізоляція) 
корпусу №2 Полянківської ЗОШ 
І-ІІІ ст 

2,0 млн.грн - - - - 2,0 

млн. 

.грн 

0 

4 Будівництво спортивного залу 
Баранівського ліцею №2 
ім.О.Сябрук, за адресою: вул 
Зв’ягельська,17 м. Баранівка, 
Житомирської області 

8,0 млн.грн 8,0 млн.грн 0   - - 

 

 

5 
Капітальний ремонт 
туалетних приміщень 
другого та третього 
поверхів Баранівського 
ліцею №1 

900 тис.грн - - 900тис.грн 0,00 - - 

 

 

6 
Капітальний ремонт санітарних 
кімнат Кашперівської ЗОШ  

447,092тис.

грн 

447,092тис. 

грн 

0 - - - - 

 

7 
Капітальний ремонт санітарних 
кімнат Полянківської ЗОШ 

382,938тис. 

грн 

382,938 тс. 

грн 

0 - - - - 

8 Капітальний ремонт 
приміщення (термоізоляція) 
будівлі філії Баранівського 
ліцею №1 «Вірлянська 
початкова школа» 

1,8млн.грн    - 1,8мл

н.грн 

0 

9 Капітальний ремонт східців та 
пішохідної доріжки в 
Баранівському ЗДО «Сонечко» 

150 тис.грн - - 150 тис.грн 0 - - 



10 Завершення робіт по 
реконструкції 
термомодернізації будівлі ЗДО 
«Сонечко» за адресою: вул 
Зв’ягельська, 58а м.Баранівка    

Розпочата робота по 
перерахунку проекту задля 
проведення завершення робіт 

 

1,303591 

млн.грн 

- - - - 1,303

591мл

н. грн 

0 

                     

КП «БМРЦ» із початку півріччя лише частково відновив свою діяльність, а саме: 

         -  Було надане приміщення для технічного коворкінгу, який надає свої 
послуги для жителів ОТГ (негабаритні вироби, що призводять до зниження 
конкурентоспроможності та фінансового стану підприємства); 

- Швейний коворкінг надав свої послуги не лише жителям Баранівської 
ОТГ, а й сусідній Дубрівській ОТГ, а саме - пошив та брендування 
одягу. На початку півріччя проведені курси перекваліфікації для 
жительок Баранівки та Першотравенська; 

- Тепличний коворкінг проводив під час навчального періоду (не 
порушуючи карантинні умови) дослідницькі роботи з учнями. А також 
відбувся посів квітів,  70%   посіву  реалізовано.        

Гуртки  – відвідало 95 дітей. 

         Проведено 5 відкритих майстер класів , заключено договір про співпрацю 
із Баранівським реабілітаційним центром. 

          

        Загалом  на дане півріччя КП «БМРЦ» має 22 380 грн, власних надходжень 
та 304 930,36 місцевий бюджет. Для економії коштів було вивільнено 2 
працівника установи. Капітальний ремонт основного приміщення не 
проводиться за браком коштів. На сьогоднішній день КП «БМРЦ» в стадії 
реорганізації (злиття з іншою установою), що надає можливість брати участь в 
тендерах (була відмова на пошив постільної білизни у зв’язку із реорганізацією) 

 

Соціальна сфера 

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

 



При управлінні діють структурні підрозділи: 

- Центр надання соціальних послуг; 

- Багатофункціональний центр реабілітації; 

- Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення/ 

-    Відділ бухгалтерського обліку; 

Центр надання соціальних послуг 

Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів надає 
базові соціальні послуги: 

1.Догляд вдома; 

2.Соціальний супровід; 

3.Соціальна інтеграція та реінтеграція; 

4.Соціальне супроводження прийомних сімей; 

5.Консультування; 

6.Представництво інтересів; 

7.Соціальна профілактика; 

8.Соціальне таксі; 

9.Натуральна допомога; 

10.Інформування; 

11.Послуга прокату. 

Запроваджена нова соціальна  послуга «Патронату над дитиною». Кандидати у 
патронатні вихователі уже пройшли навчання у м. Києві. 

На обслуговуванні у центрі надання соціальних послуг управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради перебуває 290 осіб, із них на 
платному обслуговуванні 56 осіб, які отримують послугу «догляду вдома».  

Навантаження: по м. Баранівка – на 1 соціального робітника - 10 
осіб(підопічних); в сільській місцевості при навантаженні 7 – 8  

За 1 півріччя 2021 року надано  соціальних послуг – 71372 для 728 осіб. 



Обстежено соціально-  побутові умови проживання  105 підопічних по дільницях 
громади. Виявлено 59 осіб громади, які потребують надання  соціальних послуг  
«догляду вдома», що на даний час перебувають у списку резерву. 

Налагоджено зв'язок з благодійним фондом м. Новоград - Волинськ. Забезпечено 
продуктами харчування - 11 підопічних. 

Видано гуманітарну допомогу в кількості – 2306 одиниць (одяг, взуття, засоби 
гігієни тощо)   для 181 особи.  

 Прийнято одяг б/у  від жителів громади (робота «соціального гардеробу» в 
кількості – 1326 одиниць. Забезпечено через «соціальний гардероб» одяг та  
взуття б/у для 65 сімей,  які опинилися в СЖО, в кількості 639 одиниць. 

Надано 35 послуг «представництво інтересів» (оформлення пакету документів 
для влаштування в будинок  - інтернат, оформлення паспорта, проходження 
медичного обстеження, проходження МСЕК, взяття довідок тощо). 

Влаштовано в інтернатні заклади 6 осіб похилого віку, осіб з інвалідність та 
недієздатних, які перебували в складних життєвих обставинах (с.Іванівка 
м.Бердичів) та потребували сторонньої допомоги. Одна дитина до 
Новоборівського будинку інтернату. 

 Сприяли в оформленні пакетів документів та  проходження реабілітації в  
центрі «Крапка відліку»  7 сімей СЖО та  перебування в кризовому центрі 
м.Житомира 1 сім’ї. Карпюк Тетяни (с.Гриньки), Фіщук Єви (с.Марківка), 
Драган Надії (с.Смолдирів), Кучерук Ольги (смт.Першотравенськ), Бутиніч Юлії 
(м.Баранівка), Назарчук Вероніки (м.Баранівка- 3 дітей), Юрчук Наталії 
(с.Гриньки- 5 дітей) Мокрицької Яни( с. Зеремля  - 3 дітей). 

Частина сімей пройшла реабілітацію та повернулась додому з позитивним 
результатом. 2 сім’ї пройшли лікування від алкогольної залежності. 

В центрі надання соціальних послуг на обліку перебуває 45 сімей, що опинилися 
в складних життєвих обставинах, в яких виховується 135 дітей. 

 Спільно із службою у справах дітей міської ради, представниками 
старостинських округів, медичними працівниками, поліцією  здійснено  80 
виїздів, обстежено 235 сімей, що перебувають у СЖО, в яких виховується 601 
дитина.  

 Нововиявлені 30 сімей,  в яких виховується 48 дітей. 

 За півріччя складено  95 актів оцінок потреб сімей/осіб.  

 Соціальним супроводом охоплено 21 сім’я, яка опинилася у СЖО, і 
потребує сторонньої допомоги, що становить 50% від загальної кількості сімей 
на обліку ( навантаження 7 сімей на 1 ФСР із соціальної роботи).  



Даним сім’ям/особам надано 590 соціальних послуг.   

На території громади проживає 13 сімей, в яких виховується 17 дітей, що 
перебувають в закладах інституційного догляду. Фахівцями із соціальної роботи 
було відвідано дані сім’ї та проведено інформаційно- роз’яснювальну роботу 
щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з метою 
повернення їх в біологічні сім’ї.  Як результат, повернулися в біологічні сім’ї та 
приступили  до навчання в школи громади – 3 дітей із 3 сімей ( Паулаускас В., 
КочубейМ., Земляний І.). Даним сімям вручено благодійну допомогу з Канади ( 
одяг, взуття, шкільне приладдя, засоби гігієни тощо).  

 Під соціальним супроводженням перебуває 6 прийомних сімей, в яких 
виховується 8 дітей  ( Присяжнюк В.М., Лопушанська Л.Н., Цимбалюк М.В., 
Круть Т.С., Шевчук О.В., Олійник Ю.Ф. ) Даним сім’ям надано  61 соціальна 
послуга.  

 Подано списки сімей СЖО, дітей з інвалідністю та одиноких 
непрацездатних громадян щодо отримання гуманітарної допомоги від 
благодійних організацій. 

 Сформовано списки дітей, які проходили медичне обстеження  у клінічній 
дитячій лікарні № 8  в м.Києва (25 дітей). 

   До міжнародного Дня захисту дітей ФСР тісно співпрацювали з підприємцями 
щодо надання благодійної допомоги дітям. Зібрано та сформовано  230 
подарунків.  

 Проведено профілактичну роботу з 18 особами, які умовно засуджені та 
перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації ( послуга 
«соціальна профілактика») . 

Заключено 22 договори  «прокату» засобів реабілітації та надано в користування  
24 одиниці ( ходунки, інвалідні візки, стула туалетні тощо). 

Зареєстровано та розглянуто 135 звернень по телефону «гарячої лінії». 

Зареєстровано 52 заяви та здійснено 252 виїзди послуги «соціальне таксі» по  
перевезенню осіб (дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату. Крім того здійснюється підвіз дітей з інвалідністю до 
багатофункціонального центру реабілітації, а також виїзди  у сім’ї, які опинилися 
у СЖО, по старостатах.  

 Фахівці із соціальної роботи взяли  участь у 9 онлайн-вебінарах. Прийнято 
участь в навчальному семінарі щодо моніторингу надання соціальних послуг у 
м.Житомирі.  

 Надано   309 послуг інформаційного характеру.   



  Багатофункціональний центр реабілітації створений у 2019 році  для 
надання послуг реабілітації дітям з інвалідністю та дітям, які належать до групи 
ризику щодо отримання інвалідності та потребують даних послуг. 

В порівняні: 

В 2019 році послуги реабілітації отримали 22 дитини – 16 дітей з інвалідністю 
та 6 дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. 

В 2020 році – 102 дитини (47 – з інвалідністю та 55 – групи ризику). Три місяці 
заклад не працював  в зв’язку з карантином. 

За І півріччя 2021 року послуги реабілітації отримали 75 дітей – 30 дітей з 
інвалідністю та 45 дітей групи ризику. 

Частина дітей пройшла 2 або 3 повторно курси реабілітації. 

 Вік дітей, що отримували послуги від 2 місяців до 18 років.  

 Раннє виявлення проблем зі здоров’ям дітей (у віці до 3 р.) та індивідуальна 
форма занять (виключно під потреби окремої дитини) дозволили попередити 
інвалідність, значно зменшити чисельність соціально неадаптованих дітей, а 
батькам повноцінно працювати. В 2019-20 рр. за реабілітаційними послугами 
звернулося 17 сімей з дітьми до 3-х річного віку, в 2021 році – 8 сімей. 

 Робота практичного психолога сприяє формуванню у дітей власної 
життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки, адже частина 
дітей, що отримують послуги опинилися в складних життєвих ситуаціях. 

 Спеціалістами центру  проводяться виховні заходи, які допомагають дітям 
соціалізуватися, що сприяє їх залучення до освітнього процесу (колективна або 
інклюзивна форма навчання). 

 Реабілітаційні заходи для дітей старшого шкільного віку сприяють  їх 
залученню в майбутньому до трудової діяльності та соціальної активності. 
Робота багатофункціонального центру реабілітації висвітлюється на сайті 
управління та міської ради. 

 За І півріччя 2021року відділом адміністрування всіх видів соціальної 
підтримки населення організовано  отримувачів соціальних виплат  міста 
Баранівка. 

 Сформовано та передано до Відділу №1 м.Баранівка УСЗН Новоград 
Волинської РДА  – 2 тисячі електронних справ, з них: 

Допомоги – 752, 

Пільги – 317, 



Субсидії – 930, 

Паперові справи – 2630.  

Складено – 189 актів обстежень матеріально побутових умов проживання  
отримувачів державних виплат відповідно до «Положення про головного 
державного соціального інспектора». 

Отримано та передано заявниками за запитом довідок 486. 

 Опрацьовано та зареєстровано 5 колективних договори. 

 Підключено до програмного комплексу Першотравенський 
старостинський округ, проведено навчання щодо роботи з Програмного 
Комплексу «Соціальна громада». 

Надано 2396 консультацій з питань визначення права отримувачів на  соціальні 
виплати щодо переліку необхідних документів.  

 Проведено навчання уповноважених відповідальних осіб з питань прийому 
документів на всі види соціальної підтримки населення щодо змін в 
законодавстві.  

 Сформовано інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 
соціального характеру в кількості – 37 ( інформаційних), 37 ( технологічних). 

 Щомісяця до 5 числа місяця попередньо за звітний період подається звіт 
до Департаменту сімейної та соціальної політики ЖОДА щодо « Проведення 
моніторингу суб’єктів упровадження програмного комплексу» Інтегрована 
інформаційна система «Соціальна громада за орієнтовним переліком 
індикаторів». 

 На сьогодні села Йосипівка, Табори, Жари не мають технічної можливості 
облаштувати фронт – офіс у зв’язку з відсутністю мережі інтернет. Таким чином 
отримувачі соціальних виплат с.Жари звертаються за бажанням до 
Кашперівського старостинського округу або ж їдуть до м.Баранівка. Жителі сіл 
Табори, Йосипівка вимушені їхати до міста з метою подачі документів. 

 В цілому на території Баранівської громади адміністративні послуги 
соціального характеру надаються належним чином за моніторингом 
Міністерства соціальної політики. 

 З  метою покращення якості надання адміністративних послуг соціального 
характеру дані послуги необхідно інтегрувати в ЦНАП відповідно до  Закону 
України «Про адміністративні послуги».  

  



 

                       РОЗРОБЛЕНІ ТА ДІЮТЬ ПРОГРАМИ:  

-  Програма  виплати  компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021-2023 роки. 

На виконання програми на 2021рік передбачено 290,0тис.грн.     

Кошторисних  призначень за 6 місяців 2021р затверджено 87,0  тис.грн, 
використано 80,6 тис. грн. 

- Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів їх сімей на 2021-
2023роки.  

- Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та героїв Небесної Сотні на 
2021рік. Виконання програми буде здійснюватися виходячи із фінансових 
можливостей Баранівської міської територіальної громади. 

- Програма соціальної підтримки громадської організації «Відокремлений 
підрозділ організації ветеранів України у місті Баранівка»  на 2021-2025роки.      
Виконання програми здійснюється в межах фінансових можливостей громади. 
За 6 місяців 2021року  надано фінансову  підтримку громадській організації в 
сумі 5,0 тис. грн.  

- Програма  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів  за 
рецептами лікарів, у разі  амбулаторного лікування  окремих груп  населення та 
за певними категоріями  захворювань   на 2021рік.  По програмі на 2021рік  
затверджено кошторисних призначень 19,6 тис. грн. 

Станом на 30.06.2021року використано 5,3 тис. грн. 

- Програма соціальної підтримки громадської організації «Відокремлений 
підрозділ української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) у 
місті Баранівка»  на 2021-2025роки.  

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

Виконання програми здійснюється виходячи із фінансових можливостей 
громади. Станом на 30.06.2021р надано фінансову підтримку громадській 
організації в сумі 15 тис. грн. 

- Міська (комплексна) цільова  Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022роки.  



У 2020 році на придбання житла було виділено кошти з державного бюджету   та 
перераховано на рахунки дітей 1526,394 тис. грн.   

Працівники УСЗН сприяли у зібранні пакетів документів та придбанні житла для 
4 дітей -сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 
згідно черги.  

Соціальна робота в Баранівській громаді проводиться на належному рівні. 
 
Служба у справах дітей 
Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених, батьківського піклування». постановами Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», іншими нормативно-правовими 
документами служба у справах дітей міської ради забезпечує реалізацію на 
території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, 
зокрема забезпечує безпосереднє ведення справ і координацію діяльності 
стосовно захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Станом на 30.06.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебуває 90 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 
влаштовані до сімейних форм виховання 88 дітей, підлягають усиновленню 16 
дітей. 

 Службою здійснюється нагляд за 9 усиновленими дітьми до досягнення 
ними 18-річного віку.  

 На території громади функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 8 
дітей. 

 За I півріччя 2021 року на первинний облік служби у справах дітей 
поставлено 4 дитини, з них 4 влаштовані під опіку/піклування. 

Станом на 30.06.2021 року на обліку дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 77 дітей із 29 сімей. 

Спільно з інспектором ювенальної превенції відділу поліції проведено 6 
профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», в ході яких обстежено 35 сімей 
з метою проведення профілактики правопорушень, бесід з батьками щодо 
наслідків безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків 
серед дітей, налагодження побуту та інше. У процесі роботи ініційовано 
притягнення 6 батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП. 



Протягом I півріччя 2021 року проведено 6 засідань комісії з питань 
захисту прав дитини (розглянуто 37 питань). На засідання виконавчого комітету 
міської ради службою винесено на розгляд 24 питання. 

При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів 
обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною 
юридичною особою. Так, за I півріччя 2021 року взято участь у 11 судових 
засіданнях по захисту прав та законних інтересів дітей. 

З метою недопущення потрапляння дітей з громади до закладів 
інституційного догляду та повернення дітей, які влаштовані в такі заклади в 
громаду проведено інформаційно-просвітницьку роботу щодо пошуку 
кандидатів у патронатні вихователі. На даний час одна сім’я успішно пройшла 
навчання у патронатні вихователі.  

Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист майнових та 
житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа. За поданням служби у справах дітей 5, які досягли 16-річного віку 
взято на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на 
соціальний квартирний облік та інше. Також, забезпечено участь на 2020/2021 
рр. у визначенні напрямів та об’єктів, на які у 2021 році буде спрямовано 
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. 

 
Надання адміністративних послуг. 

          Центр надання адміністративних послуг повідомляє, що за І півріччя 
2021 року було надано  7632 адміністративних послуг,  а саме: 

- питання місцевого значення (житло, містобудування, земля, благоустрій 
тощо) -1256; 

- паспортні послуги (вклейка 25-45років) – 13; 
- державний земельний кадастр – 987( 491 он-лайн); 
- реєстрація речових прав на нерухоме майно – 1287; 
- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців -149 

адмінпослуг, 120 виписок та 457 консультацій; 
- реєстрація громадських об’єднань – 11; 
- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 788; 
- адміністративні послуги соціального характеру – 2650. 
 

Відділом організації надання адміністративних послуг Баранівської міської 
ради постійно проводиться робота щодо кількості і якості надання 
адміністративних послуг.  



З метою покращення якості надання адміністративних послуг ДЗК міською 
радою прийнято рішення отримати доступи до даного реєстру  адміністраторами 
ЦНАП.  

 

Також працівники ЦНАПу  підключились та отримали доступ до 
інформаційної системи «Вулик», яка  має доступ до держреєстрів та проводить 
обмін даними онлайн, у електронному вигляді, та взаємодіє з системою обміну 
даними «Трембіта». Це значно пришвидшить процес надання адміністративних 
послуг громадянам.  

 

На виконання Технічного завдання підписаного з Програмою «U-LEAD з  
Європою»  Баранівською міською радою  було утворено в 4-ох старостатах 
віддалені робочі місця.  

 

У 2021 році адміністратори ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних 
послуг пройшли навчання в рамках програми для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» 
«Ділова етика та взаємодія з відвідувачами центрів надання адміністративних 
послуг. Гендерні питання у контексті надання адміністративних послуг». 

 

Відділом адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення 
управління соціального захисту міської ради   організовано прийом жителів 
(отримувачів соціальних виплат) міста Баранівка щодо прийому пакету 
документів на всі види соціальної підтримки населення з січня 2021р. 

 
Сформовано та передано до Відділу № 1 м. Баранівка УСЗН Новоград 

Волинської РДА(бек офісу) – 2076 електронних справ, з них: 

Допомоги -776; 

Пільги – 323; 

Субсидії – 977. 

Паперові справи – 2650 ( з них 642 справи, які подаються виключно у 
паперовому вигляді, 2169 паперових екземплярів електронних справ). 

 



Складено - 195 актів обстежень матеріально побутових умов проживання 
отримувачів державних виплат відповідно до «Положення про головного 
державного соціального інспектора». 

Отримано та передано заявникам за запитами довідок – 498. 

Підключено до програмного комплексу Першотравенський 
старостинський округ, проведено навчання щодо роботи з ПК « Соціальна 
громада». 

Надано 2452 консультацій з питань визначення права отримувачів на 
соціальні виплати, щодо переліку необхідних документів з метою отримання 
соціальних допомог, пільг, житлових субсидій. 

Проведено навчання уповноважених відповідальних осіб з питань прийому 
документів на всі види соціальної підтримки населення  щодо змін в 
законодавстві по оформленню житлових субсидій  та переліку необхідних 
документів для нових послуг, які з січня 2021 року додалися у зв’язку з 
реорганізацією управління праці та соціального захисту населення РДА, такі, як:  

-оздоровлення статусних діток державним коштом; 

-допомога внутрішньо – переміщеним особам; 

- видача та подовження  посвідчень громадянам, які мають право на пільги 
відповідно чинного законодавства про статус та соціальну захищеність осіб з 
інвалідністю, ЧАЕС, УБД, багатодітних сімей; 

- компенсації за невикористане санаторно курортне лікування; 

- підготовлено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 
соціального характеру в кількості – 37(інформаційних),37(технологічних). 

На сьогодні села Йосипівка, Табори, Жари не мають технічної можливості 
облаштувати фронт –офіс у зв’язку з відсутністю мережі інтернет. Таким чином 
отримувачі соціальних виплат села Жари звертаються за бажанням до 
Кашперівського старостинського округу або ж їдуть до м. Баранівка, жителі 
сіл.Табори, Йосипівка вимушені їхати до міста з метою подачі пакету 
документів. 

Проводиться комунікаційна робота з ДП ІОЦ Мінсоцполітики (розробники 
програмного комплексу) у тому числі  шляхом листування щодо удосконалення  
програмного комплексу. 

 



Отже, жителі Баранівської територіальної громади та інших населених 
пунктів Житомирської області, отримують широкий спектр адміністративних 
послуг завдяки злагодженій роботі працівників центру надання 
адміністративних послуг міської ради. 

Культура та спорт 

       Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є 
виконавчим органом Баранівської міської ради, створений Баранівською 
міською радою, підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується відповідним 
органам виконавчої влади щодо здійснення делегованих повноважень. 

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

     Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль за його 
діяльністю. 

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

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

 
  



КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ: 

За перше півріччя 2021 року було проведено: 

Урочисті мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків – 10; 

Тематичні заходи – 4; 

Театралізовані масові заходи – 2; 

Творчі звіти колективів художньої самодіяльності громади -5; 

Участь в обласних конкурсах (онлайн) -5; 

Обласний фестиваль – конкурс  хорової пісні « Мамина вишня» ( онлайн). 

 

Школа  мистецтв   

Участь у всеукраїнських, обласних фестивалях – конкурсах  (онлайн) – 20 

 

Бібліотечні установи  Баранівської міської ради                                                 

- Віртуальні історичні екскурси – 2 
- Онлайн інформаційні поавдомлення – 8 
- Засідання клубу за інтересом – 5 
- Онлайн – огляди літератури – 5 
- Книжкові виставки літератури – 41 
- Онлайн – презентації – 5 
- Години мужності – 10 
- Поетична вітальня – 1 
- Тематичні перегляди літератури -12 
- Флешмоби – 2 
- Огляди літератури – 13 
- Шевченківські читання – 4 
- Літературні години – 18 
- Літературно – музичні години – 6 
- Родинні свята – 4 
- Виставки вшанування – 10 
- Виставки – посвяти – 10 
- Виставки – реквієми - 5 
- Години історії – 7 
- Години пам’яті – 7 



- Патріотичні години – 4 
- Виставки вишиванок – 10 
- Бесіди – 12 
- Конкурси - 1 

Баранівський  історико - краєзнавчий  народний  музей 

Тематичні фотодокументальні виставки -4; 

Поетичні години -2; 

Експозиційні виставки -1; 

Історичні відео екскурсії -10; 

Туристичні екскурсії -1; 

Тематичні заходи - 20 

 Спортивно-масові заходи 

          Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту протягом півріччя 2021 року 
проведено 4 місцевих змагань, взяли участь у 9 обласних спортивних змаганнях.  

          Також збірні команди громади взяли участь у таких турнірах: 

- відкритий кубок Новоград-Волинської ОТГ з футзалу (січень-лютий); 

- кубок Новоград-Волинського району з футболу (травень-червень); 

- дитячо-юнацька футбольна ліга Житомирської області (2 вікових групи), 
(квітень-червень); 

- чемпіонат Житомирської області з футболу серед юнаків (2 вікових групи), 
(квітень-червень); 

- першість Житомирської області з футболу (травень-червень); 

- чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+ (травень-
червень).  

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», Підприємство Новоград-Волинська  
центральна міськрайонна аптека №217,ТОВ «Конекс-Фарм» ,аптечний пункт в 
районній поліклініці. 
Всі аптечні  заклади надають  знижку   при наявності рецепту.  
Реалізація лікарських засобів в ФП  проводиться згідно договорів. 
 
2.Фінансування закладу :  
Фінансування підприємства з бюджету Баранівської міської ради 
Функція   затверджено на рік касові видатки 
2111 
комунальні 350000,00      214505,62 
2142 
туберкульоз 50000,00     49795,57 
2145 
онко 150000,00     27462,91 
2152 
інші пільгові 60000,00     17636,60 
Разом 610000,00     309400,70 
 
-   Заборгованість по взаєморозрахунках -  немає 
-   по заробітній платі – термін оплати якої не настав  
-   по енергоносіях –  немає 
 
3.  Матеріально-технічна база :  
  Питома вага обладнання та апаратури  в працюючому стані – 100% 
        Позабюджетні кошти всього:  77202,2  
             в т.ч.  гуманітарна допомога – 0 
                        оренда –     0 
                        благодійні внески – 0 
                         від реалізації майна – 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)   
-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 – 99,0 
      тому числі госпрозрахункові відділення –  
-штатних посад лікарів – 20,25 
-штатних посад середніх медпрацівників – 40,5 
-абсолютне число зайнятих посад – 81,5 
-абсолютне число фізичних осіб – 84 
- зайнятих посад лікарів – 16,75 
-зайнятих посад середніх медпрацівників – 40,0 
-кількість лікарів (фізичних осіб) - 16 
 -  кількість середніх медпрацівників (фізичних осіб) - 44     
 - забезпеченість населення штатними посадами на 10 тисяч населення район –    
37,2  
 -  по області – 51,9   
 -     % укомплектованості посад фізичними особами район – 84,8% - по області 
– 96,5  
 - забезпеченість штатними посадами лікарів на 10 тисяч населення район – 7,6 
 -  по області – 42,5 
 -  % укомплектованості посад лікарів фізичними особами– 79,0 по області –     
           71,7.  
 - забезпеченість штатними посадами середнього медперсоналу на 10 тисяч    
            населення район – 15,2, - по області – 97,4  
    -   % укомплектованості посад середнього медперсоналу фізичними особами –
108,6%    
     -    по області – 100 
     -     абсолютне число штатних посад СЛА – 16,0  
     -     абсолютне число зайнятих посад СЛА –11,75 
     -     абсолютне число фізичних осіб СЛА – 13 
    -      % зайнятості до штатних посад СЛА – 73,4% 
     -     по області - 70,1 
     -     % укомплектованості штатних посад СЛА фізичними особами – 81% 
     -     по області – 55,4 
     -     абсолютне число штатних посад лікарів СЛА – 3,0 
     -     абсолютне число зайнятих посад лікарів СЛА – 2,25 
     -     фізичних осіб лікарів СЛА - 2      
    -      % зайнятості штатних посад лікарів СЛА – 75% 
    -     % укомплектованості посад фізичними особами лікарів СЛА – 66% 
    -     абсолютне число штатних посад середнього медперсоналу СЛА –  5,0 
    -     абсолютне число зайнятих посад середнього медперсоналу СЛА – 5,0 



    -     фізичних осіб середнього медичного персоналу СЛА – 6 
    -     % зайнятості до штатних посад середніх медпрацівників СЛА – 100 
          по області - 91,9 
    -     % укомплектованості посад середнього медперсоналу СЛА фізичними 
особами – 120% 
    -     по області - 96,3 
    -     абсолютна кількість штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) 
– 11,75 
    -     абсолютна кількість зайнятих штатних посад середнього медперсоналу 
ФАПів  
          (ФП) – 11,25 
-   абсолютна кількість фізичних осіб середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 14 
-   % зайнятості до штатних посад середнього медперсоналу ФАПів (ФП) – 95,7%  
-   по області - 94,3  
-   % укомплектованості штатних посад фізичними особами середнього 
медперсоналу ФАПів (ФП) – 121,7% 
-  по області-91,4 
-   абсолютне число підлягаючих атестації лікарів за  6 місяців 2021 р. всього - 1 
-   атестовано за 6 міс.2021 р.. - 1 
-   підлягало атестації організаторів охорони здоров'я -   1  
-   атестовано організаторів охорони здоров'я -   1      
-   питома вага атестованих лікарів від підлягаючих за планом –  100 
-   абсолютне число підлягаючих атестації середніх медпрацівників – 3  
-   абсолютне число атестованих середніх медичних працівників – 3 
-   питома вага атестованих середніх медичних працівників від підлягаючих – 
100% 
-   відомість про атестацію середніх медичних працівників 
    За 6 міс. 2021 року атестовано:  2 
     АЗПСМ смт. Полянка - 2 
По КНП «Центр ПМСД» станом на 01.07.2021 року є дефіцит кадрів у лікарях 
слідуючих спеціальностей :   
- 2,0 лікар загальної практики сімейної медицини. 
 
На даний час працюють лікарі пенсійного віку  :   
-     лікар педіатр дільничний  Баранівської АЗПСМ - 1 
- лікар ЗПСМ  Баранівської АЗПСМ - 1 
- лікар ЗПСМ Першотравенської АЗПСМ – 1 
 
Зміни у квартирному обліку: 
-   кількість лікарів, які перебувають на квартирному обліку всього - 0   
    в тому числі сільської місцевості - 0 
-   кількість середніх медичних працівників, які перебувають на квартирному     
    обліку  всього - 0 
    в тому числі в сільській місцевості - 0,  
-   отримали житло всього лікарів - 0 
    в тому числі в селі - 0 
-   отримали житло середні медпрацівники всього -  



    в тому числі в селі - 0 
-   отримали кредити на житло всього лікарів і середніх медпрацівників – 0 
 
Житло для медичних працівників не закуповувалось 
 Реорганізація галузі охорони здоров’я району  не проводилась   
Мережа закладів ПМСД : 
-Лікарські амбулаторії – 6 
Забезпеченість телефонним зв’язком :  
Наявний телефонний зв’язок у АЗПСМ смт. Полянка, АЗПСМ 
м.Баранівка,АЗПСМ с.Рогачів. 
У всіх ФП  телефонний зв’язок відсутній. 
Забезпеченість холодильним обладнанням – 100% 
Забезпеченість велосипедами – 100%.  
 
6. Впровадження сімейної медицини :  
В ОТГ функціонує 6 амбулаторій ЗПСМ ( Баранівка,Суємці, Кашперівка,  
Полянка, Рогачів,  Першотравенськ ).  
Штатних посад сімейних лікарів – 15,0 
-фізичних осіб – 11 
Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини – 26630 
% до загальної кількості населення – 100%. 
 
7. Акредитація закладів : 
      Центр створений  01.08.2013 року.  22.12.2020 року підрозділи центру ПМСД 
пройшли акредитацію.      
      Ліцензія   на медичну практику отримана. 
 
8. Капітального ремонту потребують: 
   - АЗПСМ смт. Першотравенськ; 
 
 
9. Стан медичної практики на підприємницьких засадах :   -- 
 
10. Висновки з управлінськими рішеннями 
 
-    фінансування центру згідно потреби; 
- заборгованості по заробітній платі і нарахуваннях –  немає 
-  заборгованості по енергоносіям  та взаєморозрахунках - немає; 
- показник атестації серед медичного персоналу вище обласного; 
- показник атестації  лікарів виконаний на 100%; 
- показник укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів 95%; 
- отримано в АЗПСМ с. Суємці за бюджетні кошти автомобіль  Renault Daster; 
-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  

Станом на 01.07.2021 року в закладі КНП «Баранівська ЦРЛ» працює 38 
лікарів, штатних посад 56,75, зайнятих 49,25, з них 11 лікарів пенсійного віку.  

В закладі є дефіцит в кадрах лікарів: 

1) лікаря отоларинголога  
2) лікаря онколога.  
Також в закладі працює 4 лікаря-інтерна, які будуть займати вакантні 

посади лікарів після закінчення навчання в інтернатурі, з них:  

1. З 01.08.2021 року приступить до виконання обов’язків лікаря хірурга 
молодий спеціаліст Астахов О.В. 

2.  З 01.02.2022 року приступить до виконання обов’язків лікаря 
дерматовенеролога молодий спеціаліст Панасюк В.О. 

3. З 01.08.2022 року приступить до виконання обов’язків лікаря акушер-
гінеколога молодий спеціаліст Рогальська А.В. 

4. З 01.08.2023 року приступить до виконання обов’язків лікаря 
анестезіолога молодий спеціаліст Караваєва Т.О. 

Молоді спеціалісти, які направляються на працевлаштування до нашого 
закладу не завжди залишаються працювати у закладі у зв’язку з відсутністю 
надання житла, як молодому спеціалісту, забезпечення його достатньою 
заробітною платою.   

 

№п
/п 

Назва 
медичного 

обладнання 

К-
ть 

Ціна Сума 

Джерело 
фінансува

ння(за 
рахунок 

яких 
коштів)  

Звідки 
отримано 

Дата 
отрим
ання 

На підставі 
чого отримано 
(накладна №) 

1 Монітор пацієнта 1 105375,00 105375,00 НСЗУ 
ТОВ 

"Лайфмед
ика"  

20.01.
2021р. 

Накладна № 
РН 0000006 



2 
Кисневий 
концентратор 
ОХ-10АД - 10л. 

1 38745,00 38745,00 
Наказ ДОЗ 

ОДА 

КУ "База 
спеціально

го 
медичного 
постачанн

я" 

18.01.
2021р. 

Накладна №6 

3 

Газоаналізатор 
крові з 
можливістю 
визначення 
електролітів, 
глюкози та 
лактату  

1 271000,00 271000,00 НСЗУ 

ТзОВ 
"Медична 
компанія 
"Емпіріка"  

05.02.
2021р. 

Накладна №28 

4 
Апарат штучної 
вентиліяції 
легень 

1 120625,00 120625,00 
Наказ ДОЗ 

ОДА 

КУ "База 
спеціально

го 
медичного 
постачанн

я" 

03.02.
2021р. 

Накладна 
№6101213 

5 
Кисневий 
концентратор 
ОХ-10А 

4 26000,00 104000,00 НСЗУ 

ТОВ 
"Бренд 

Актівейши
н" 

29.03.
2021р. 

Накладна №48 

6 
Система 
рентгенів Х-
MIND ДС 

1 84000,00 84000,00 НСЗУ 
ФОП 

Вількова 
А.В. 

29.03.
2021р. 

Накладна № 
РН 0000006 

7 
Кольпоскоп МК-
300 

1 78700,00 78700,00 НСЗУ 

ТОВ 
"Науково-
інженерни
й центр" 

26.03.
2021р. 

Накладна №93 

8 
Кисневий 
концентратор 
JAV-20-4 

1 180000,00 180000,00 

Благодійні 
внески від 
фізичних 

та 
юридичних 

осіб 

ТзОВ 
"Інкос 
Лайн" 

06.04.
2021р. 

Накладна 
№323 

9 
Кисневий 
концентратор 
ОХ-10А 

5 125000,00 125000,00 НСЗУ 
ТзОВ 
"Інкос 
Лайн" 

08.04.
2021р. 

Накладна 
№329 

10 
Концентратор 
кисню OLV - 10 

10 208000,00 208000,00 
Благодійна 
допомога 

ТзОВ 
"Нова 

Пошта" 

08.04.
2021р. 

Акт приймання 
передачі 

11 
Кисневий 
концентратор 
Біомед JAV-20 

3 149000,00 447000,00 
Благодійна 
допомога 

ТзОВ 
"Нова 

Пошта" 

30.04.
2021р. 

Акт приймання 
передачі 

12 
Монітор пацієнта 
G3N з 
капнографом  

1 99500,00 99500,00 НСЗУ 
ТзОВ 

"Грінер" 
30.04.
2021р. 

Накладна 
№1030 



13 
Коагулометр 
напівавтоматичн
ий  4-канальний  

1 85000,00 85000,00 НСЗУ 
ТзОВ 

"Терра-
Мед" 

17.05.
2021р. 

Накладна № 
РН 0000393 

14 

Компресор для 
забезпечення 
роботи 
дихальної 
апаратури  

1 374167,00 374167,00 
Державний 

бюджет 

ТзОВ 
"ЗЕЛКО 
ГРУП" 

29.06.
2021р. 

Накладна 
№161 

15 
Кисневий 
концентратор  

1 594112,00 594112,00 
Державний 

бюджет 

ТзОВ 
"ЗЕЛКО 
ГРУП" 

29.06.
2021р. 

Накладна 
№161 

 Залишається невирішеною проблема придбання лапароскопічної стійки для 

хірургічного відділення через відсутність можливості фінансування такої 

закупівлі      

       

  Землеустрій громади. 

Протягом І півріччя 2021 року в сфері будівництва, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності: 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, 
Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в м.Баранівка Житомирської 
області»; 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць 
Першотравенська, Шевченка та частини річки Душнівка в м.Баранівка 
Житомирської області»; 
- затверджено «Детальний план території визначення містобудівних 
потреб земельних ділянок в межах вулиці Звягельська (з 69-Б по 95-А) 
м.Баранівка Житомирської області; 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Соборна, 
Європейська, Тищика у м.Баранівка Баранівського району Житомирської 
області»; 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Соборна, 
Європейська, Пашкевича, Звягельська у місті Баранівка Баранівського 
району Житомирської області»; 
- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Соборна, 
Європейська, Звягельська в місті Баранівка Житомирської області»; 
- затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальної власності Баранівської територіальної громади на території 
Вірлянського старостинського округу зі зміною цільового призначення з 
земель запасу на землі загального користування (громадський випас): 
- площею 32,2450 га (кадастровий номер: 1820680800:01:000:0688); 
- площею 20,6899 га (кадастровий номер: 1820680800:01:000:0690); 
- площею 14,1023 га (кадастровий номер: 1820680800:04:000:0268); 
- площею 16,6577 га (кадастровий номер: 1820680800:04:000:0262); 



- площею 10,8913 га (кадастровий номер: 1820680800:04:000:0261); 
- продано право оренди земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської ТГ для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва загальною площею 18,9578 га (кадастровий номер: 
1820680800:05:000:0103) ; 
- проведено аналітичну роботу щодо укладення договорів оренди землі. 
Всього на землі комунальної власності укладено та діють 190 договорів 
оренди землі площею 716,68 га на суму 4 069,0 тис. грн. ;  
- укладено та продовжено 16 договорів оренди комунального майна та 6 
додаткових угод до договорів оренди; 
- укладено 19 договорів оренди комунального майна; 
- проведено 7 електронних аукціонів з продажу права оренди комунального 
майна; 
- продано на електронному аукціоні нежитлове приміщення, приміщення 
редакції газети «Слово Полісся» в м.Баранівка загальною площею 403,6 
м.кв. за суму 388 100,0 грн.; 
- постійно проводиться контроль за використанням та охороною земель 
комунальної форми власності, додержання землевласниками та 
землекористувачами земельного та екологічного законодавства, 
встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх 
цільового призначення та умов надання; 
- вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного земельного 
законодавства України на території громади, оперативне інформування 
компетентних органів про будь-які випадки порушення земельного 
законодавства на території громади; 
- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність 
громадян та юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у 
користування із земель комунальної форми власності відповідно до 
Земельного кодексу України, участь у підготовці матеріалів для 
оформлення договорів оренди землі. 
 
КУ «АМОР»  
            Було розроблено План громадської безпеки Баранівської міської ТГ 
на період 2021 року, даний план було затверджено розпорядженням 
міського голови №58-од від 03.03.2021 року. В ході виконання 
пріоритетних завдань даного плану було: 1. Організація та проведення 
національно - патріотичного виховання молоді – було подано проект 
«Створення спортивно-туристичного клубу для ветеранів АТО та молоді» 
на конкурс ініціатив від ПРООН – проект виграв, очікуємо постачання 
спортивного спорядження  на загальну суму близько 100 тис. грн. 
2. Організація діяльності Громадського формування для охорони 
громадського порядку – подано на конкурс ініціатив від ПРООН – проект 
виграв, очікуємо постачання необхідного обладнання для роботи 
Громадського формування, орієнтовна вартість проекту 110 тис. грн. 



Статут громадського формування погоджено на виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради. 
3. Проведення заходів, щодо культури поведінки пішоходів, 
велосипедистів та власників гужового транспорту на дорогах у нічний час 
– ГО «Органічний простір» подали даний проект на конкурс «Підтримка 
розвитку інновацій у місцевих громадах в межах Програми «Co-create with 
locals» (творимо інновації спільно з місцевою громадою) – сума гранту - 
2995 дол. США. Реалізація проекту починається з 01.08.2021 року. 
   У смт Полянка при селищній бібліотеці створено Центр спілкування на 
селі для вразливих верств населення, за фінансової підтримки королівства 
Нідерландів для центру було придбано меблі, орг. техніку на загальну суму 
95 тис. грн. Даний центр активно використовується жителями селища. 
КУ «АМОР» розробив у партнерстві з експертом М. Дацишиним та 
Баранівською міської радою План місцевого економічного розвитку 
Баранівської міської ТГ на період 2021 – 2023 роки. – рішення 14 сесії 8 
скликання 18.06.2021 №345, даний план є економічним блоком Стратегії 
розвитку Баранівської міської ТГ до 2027 року розробка якої триває. 

 

           

Начальник відділу- 

головний бухгалтер                                                  Людмила ЦИМБАЛЮК 

  



  

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2021                                                                                                    №158 

Про затвердження змін до  фінансового плану  

Комунального некомерційного підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня»  

Баранівської міської ради на 2021р. 

 

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, пп.1,2 
п.а) статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись 
частиною 6 статті 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет міської ради 

    

В И Р І Ш И В: 

            1.Внести зміни до фінансового плану  Комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської 
ради на 2021р. (додаток 1).  

           2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти 
на директора комунального некомерційного підприємства «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради Шатровського І. В. 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2021                                                                                                         №159 

Про затвердження фінансового плану  

Комунального некомерційного підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня»  

Баранівської міської ради на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, пп.1,2 
п.а) статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись 
частиною 6 статті 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет міської ради 

    

В И Р І Ш И В: 

            1. Затвердити фінансовий план  Комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської 
ради на 2022 р. (додаток 1).  

           2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти 
на директора комунального некомерційного підприємства «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради Шатровського І. В.. 

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 



Пояснювальна записка 

до фінансового плану на 2022 рік Комунального некомерційного 
підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської 

міської ради 

   Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради є закладом охорони здоров’я – комунальним 
некомерційним неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах 
встановлених законодавством України та Статутом закладу. 

    Підприємство створене відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» за рішенням 29 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради (надалі — Засновник) від 12 березня 2019 року № 1772 «Про припинення 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні шляхом перетворення у 
комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради. 

       Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану 
на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

      В комунальному некомерційному підприємстві «Баранівська центральна 
районна лікарня» Баранівської міської ради працює 225 фізичних осіб (штатних 
працівників 218 осіб, зовнішніх сумісників – 3 особи, за договором ЦПХ – 4 
особи), в т. ч.: 

Лікарі                                                           44 особи 

Середній медперсонал                               96 осіб 

Молодший медперсонал                            39 осіб 

Спеціалісти                                                 11 осіб 

Інші працівники                                          35 осіб 

     Фінансовий план є основним документом, відповідно до якого підприємство 
отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для 
виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. 

     

  



Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік становить 63421,7 тис. 
грн. та складається з: 

   Рядок 1010  «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» становить 
57054,9 тис. грн. (кошти НСЗУ-55200,0 тис. грн.., кошти від надання платних 
послуг – 1854,9 тис. грн.. 

    Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 
3092,0 тис. грн. (кошти на оплату комунальних послуг) 

   Рядок 1040 «Інші доходи» становить 3274,8 тис. грн. ( від здачі в оренду 
приміщень – 304,8 тис. грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна)                         (склобій, металобрухт та ін..) – 20,0 тис. грн., 
добровільні (благодійні) внески – 500,0 тис. грн., безоплатне отримання 
оборотних активів (добровільні (благодійні) внески в натуральній формі) – 
2450,0 тис. грн.) 

   Витратна частина фінансового плану на 2022 рік становить 63421,7 тис. 
грн. та складається з наступних витрат: 

   рядок 1050 «Заробітна плата» - 42229,4 тис. грн. (кошти НСЗУ); 

   рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 8657,0 тис. грн. (кошти НСЗУ); 

   рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1416,2 тис. грн. 
(кошти НСЗУ – 166,5 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 814,9 тис. 
грн., кошти інших доходів підприємства – 434,8 тис. грн.); 

   рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5840,0 тис. грн. 
(кошти НСЗУ – 3000,0 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 2840,0 тис. 
грн.); 

   рядок 1090 «Продукти харчування» - 397,5 тис. грн. (кошти НСЗУ); 

   рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 915,6 тис. грн. . (кошти 
НСЗУ – 416,1 тис. грн., кошти від надання платних послуг  – 499,6 тис. грн.); 

   рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 90,0 тис. грн. (кошти НСЗУ); 

   рядок 1120 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3092,0 тис. грн. 
(кошти місцевого бюджету); 

   рядок 1140 «Соціальне забезпечення» (пільгові рецепти, виплата пенсій) -  
243,5 тис. грн. (кошти НСЗУ); 

   рядок 1150 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів) – 540,4 тис. грн. 
(кошти від надання платних послуг); 



        Витрати підприємства заплановані згідно прогнозних показників на 2022 рік 
відповідно до Проєкту Державного бюджету України на 2022 рік , Постанови 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №586 «Про схвалення 
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки» та 
прогнозних цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, інші матеріали 
та послуги сторонніх організацій, необхідних для функціонування підприємства 
з метою забезпечення статутної діяльності та надання вторинної медичної 
допомоги населенню. 

    Фінансовий план на 2022 рік із поквартальною розбивкою додається. 

 

 

 

 

Директор КНП «Баранівська ЦРЛ»                                         І. В. Шатровський 



                                                                                                    
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
30.09.2021                                                                                                                           №160 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням 
дітей із сімей,  які перебувають у складних життєвих 
обставинах 
  
 Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», враховуючи рішення 
виконавчого комітету від 26.02.2021 року №22 «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету №22 від 21.01.2021р. «Про встановлення вартості 
харчування у закладах освіти міської ради на 2021 рік», з метою соціальної 
підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 

1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, у 2021/2022 навчальному році (список 
додається). 

2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Бортнік О.В.) довести дане 
рішення до відома директорів загальноосвітніх шкіл.  

3. Начальнику відділу фінансів міської ради (Василевському О.В.) 
передбачити кошти на харчування дітей даної категорії.  

4. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
тримати на постійному контролі дане питання.  

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
  
Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                          Тетяна КРАВЧУК 

  
  
 

 
 



Додаток до рішення 
виконавчого комітету 

     №160 від 30.09.2021 р. 
 

 

Список дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують 
безкоштовного харчування 

 

№
п 
/п 

Прізвище ім’я по батькові Клас  Адреса проживання 

1 Петрук Сергій Михайлович х хххх 
2 Петрук Єгор Михайлович х хххх 
3 Бігун Наталія Артемівна х хххх 
4 Бігун Артем Артемович х хххх 
5 Осташевський Ілля Дмитрович х хххх 
6 Осташевський Дмитро Дмитрович х хххх 
7 Осташевська Валерія Дмитрівна х хххх 
8 Осташевський Повло Дмитрович х хххх 
9 Матвійчук Ярослав Юрійович х хххх 
10 Бризіцька Софія Русланівна х хххх 
11 Пукалець Ольга Вікторівна х хххх 
12 Пукалець Олексій Михайлович х хххх 
13 Зінчук Ніла Миколаївна х хххх 
14 Кирильчук Артем Олександрович х хххх 
15 Кирильчук Вадим Олександрович х хххх 
16 Ковальчук Андрій Віталійович х хххх 
17 Ковальчук Валентин Віталійович х хххх 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                          Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.09.2021 р.                                                                                         №  161                                                                                                  
 
Про затвердження Плану заходів 
з відзначення 01 жовтня 2021 року 
Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана 

 
 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 №1066 «Про щорічне 
відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку» з  метою забезпечення 
всенародного вшанування громадян похилого віку та ветеранів, посилення уваги 
суспільства до потреб ветеранів і громадян похилого віку, поліпшення їх 
соціального захисту, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити План заходів з відзначення 01 жовтня 2021 року 
Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана в Баранівській громаді 
(додається). 

2.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Нікітчина Н.В.), КНП  «Центр ПМСД» Баранівської міської ради (Осіпчук В.В.) 
забезпечити виконання затверджених заходів. 

3. Про виконання заходів інформувати Баранівську міську раду.  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 
 

Міський голова                                                     Олександр МІГЕЙ  
 
Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету                         Тетяна КРАВЧУК 

 
 
 
 
 

 



Додаток до рішення 
виконавчого комітету 

     №161 від 30.09.2021 
 
 

План заходів 
з відзначення 01 жовтня 2021 року 

Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана. 
           

1. Вивчати повсякденні потреби та умови проживання пенсіонерів, осіб 
з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян з метою поліпшення рівня 
соціально-побутового та медичного обслуговування. 

УСЗН, КНП « Центр ПМСД»  
міської ради  

                   Постійно  
 

2. Відповідно до потреб та згідно з медичними показаннями 
забезпечувати ветеранів війни та праці засобами технічної реабілітації, протезно-
ортопедичними виробами. 

УСЗН міської ради 
   Постійно 

3. Забезпечувати соціально-побутове обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян. 

      УСЗН міської ради 
              Постійно 

 
 

4. Забезпечувати, при потребі, влаштування одиноких  ветеранів війни 
та праці до будинків-інтернатів.      УСЗН міської 
ради 

              Постійно 
  

5. Співпрацювати з благодійними організаціями, релігійними 
конфесіями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з 
метою надання  гуманітарної допомоги одиноким непрацездатним громадянам, 
ветеранам війни та праці, а також іншим категоріям населення, які опинилися в 
складних життєвих обставинах. 
 

УСЗН міської ради 
                 Постійно                                           

 
6.     Надавати матеріальну та гуманітарну допомогу громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю  з метою поліпшення їх матеріально-побутових умов 
проживання.  

 
            УСЗН міської ради 

                                                 Постійно           



 
7.   Проводити консультативно-роз’яснювальну роботу серед громадян 

похилого віку, ветеранів війни та праці щодо їх соціального захисту, пенсійного 
забезпечення, надання пільг, житлових субсидій та компенсацій. 

       УСЗН міської ради 
                                                 Постійно 

 
8.    Організовувати привітання ветеранів з нагоди ювілейних дат. 

 
       УСЗН міської ради 

                                                 Постійно    
 

9.     Сприяти у наданні медичної допомоги ветеранам війни та праці за місцем 
проживання.   
         КНП « Центр ПМСД»  міської 
ради  
                    Постійно                                                  
                                                                                  
     10.    Організувати День відкритих дверей управління соціального захисту 
населення міської ради . 
         УСЗН міської ради,  
         вул. Соборна, 55 
         01 жовтня 2021 року 
 
 11.     Висвітлити у ЗМІ, на сайті міської ради  проведені заходи з відзначення 
01 жовтня 2021 року Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана. 

                   УСЗН міської ради 
              Загальний відділ міської ради 

    01-02 жовтня 2021 року 
 
 
 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                                Тетяна КРАВЧУК 

 
 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  

30.09.2021 року №162 

Про затвердження оновленого складу комісії  
по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям  
Баранівської міської територіальної  
громади 
 

Враховуючи кадрові зміни, відповідно до закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради: 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити оновлений склад комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської  
територіальної громади згідно з додатком. 
 

2. Визнати таким, що втратили  чинність рішення виконавчого комітету 
Баранівської міської ради від 31.03.2021 року за № 49 «Про затвердження 
оновленого складу комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської 
територіальної громади». 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      

 
                                                                   
  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                           рішенням виконавчого 

комітету 
                                        міської ради 

                                                                                     від 30.09.2021 року №162 
 

                                            
Склад  

комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської територіальної громади 

 
 
Кравчук Тетяна Василівна - голова комісії, керуючий справами 

(секретар)виконавчого комітету 
 

 
Томашевська Леся 
Олександрівна  
 
 
 
 
 
Нікітчина Наталія 
Володимирівна 

 
- начальник відділу адміністрування 

послуг соціального характеру 
управління організації надання 
адміністративних послуг 
Баранівської міської ради; 
 
 

- начальник  УСЗН Баранівської 
міської ради; 
 

Нечипорук Дмитро Васильович - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

 
Васелевський Олександр 
Вікторович 

      -   начальник відділу 
 фінансів; 

   
 

Закусило Надія Іванівна 
 

- староста Берестівського   
старостинського округу 
 

Осіпчук Віктор Васильович - директор КНП «Центру ПМСД» 
Баранівської міської ради (за 
згодою); 
 

Заремба Володимир Григорович - секретар ради; 
 

Терещенко Наталія 
Володимирівна 

- Головний бухгалтер відділу освіти 



 
  
Самчук Олександр 
Валентинович 

-  начальник управління надання   
адміністративних послуг 
Баранівської міської ради; 

 
Зайчук Ірина  Григорівна - паспортист відділу благоустрою та 

житлово-комунального 
господарства 

 
Будківська Оксана Миколаївна - головний спеціаліст відділу 

юридичної роботи та управління 
персоналом 
 

 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                     Тетяна КРАВЧУК 
  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

30.09.2021 року                                                                                 № 163 

 

Про виплату допомоги на поховання 

Розглянувши звернення жителів громади про надання допомоги на 
поховання померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й 
не отримували пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до 
зверненнь, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 
року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 
поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам,які 
проживають на території Баранівської міської ради за рахунок коштів 
загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети. 

2. Відділу фінансів міської ради ( Василевський О.В.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 5 000 гривень ( п’ять тисяч гривень 00 коп) на рахунок 
управління соціального захисту населення міської ради для виплати 5 000 
гривень ( п’ять тисяч гривень 00 коп). 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 

  

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                Тетяна КРАВЧУК 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

30.09.2021 року                                                                                 № 164 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи 
протокол №5 від 25.02.2021 року засідання комісії по розгляду звернень 
громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської ОТГ, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

5. Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення 
матеріально-побутових умов громадянам,які проживають на території 
Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського 
бюджету, передбачених для цієї мети. 

6. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 42 000 гривень (сорок дві  тисячі  гривень 00 коп) на рахунок 
управління соціального захисту населення міської ради для виплати 42 000 
гривень ( сорок дві  тисячі  гривень 00 коп). 

7. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ  

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                       Тетяна КРАВЧУК 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2021                                                                                                       №165 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, 
керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка вул. Лісова, 35, для оформлення 
права власності ХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Лісова, 47, смт. Полянка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров. Огородній, 4, м. Баранівка» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка, для оформлення права власності 
ХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Зарічна, 44, смт. Полянка» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в с. Берестівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХ (нині покійній) нову поштову адресу: «вул. Центральна, 37, с. 
Берестівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви Сікан Оксани 
Андріївни. 
5. Присвоїти житловому будинку в с. Кашперівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХ (нині покійній) нову поштову адресу: «вул. Лесі Українки, 8, с. 
Кашперівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви Зубчук Людмили 
Володимирівни. 
6. Присвоїти житловому будинку в с. Смолдирів, для оформлення права власності 
ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Загребельна, 32, с. Смолдирів» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 



7. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Лугова, 8, який належить на 
праві власності ХХХХХХХХ, нову поштову адресу: «вул. Лугова, 6, м. Баранівка» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
8. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка, для оформлення права власності 
ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Шкільна, 21, смт. Полянка» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
9. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Старченка, 10, який належить 
на праві приватної власності ХХХХХХХ, нову поштову адресу: «вул. Старченка, 8, 
м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
10. Присвоїти житловому будинку в с. Жари, для оформлення права власності 
ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Дубрівська, 18, с. Жари» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
11. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка вул. Шевченка, 7, який належить 
на праві власності ХХХХХХХ (нині покійній) нову поштову адресу: «вул. 
Шевченка, 7-А, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви 
Мариніна Ігоря Васильовича. 
12. В зв’язку з поділом в натурі житлового будинку №33 по вулиці Цегельна в м. 
Баранівка, який належить на праві спільної часткової  власності ХХХХХХХ, 
присвоїти 56/100 ідеальним частинам, яка належить ХХХХХХХХХ нову поштову 
адресу вул. Цегельна, 33-а м. Баранівка. 
13. В зв’язку з поділом в натурі житлового будинку №33 по вулиці Цегельна в м. 
Баранівка, який належить на праві спільної часткової  власності ХХХХХХ, 
присвоїти 44/100 ідеальним частинам, яка належить ХХХХХХХ нову поштову 
адресу вул. Цегельна, 33-б м. Баранівка. 
14. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка вул. Польова, 2, для оформлення 
права власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Польова, 4, смт. Полянка» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
15.  Зобов’язати ХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 

16.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2021                                                                                                       №166 

Про погодження дозволу  

на будівництво  

Розглянувши заяву громадянина про погодження дозволу на будівництво, 
керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 
12 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Погодити Герус Олександрі Вікторівні дозвіл на будівництво на власній 
земельній ділянці за адресою: ХХХХХХ. 

2. Зобов’язати Герус О.В., замовити будівельний паспорт на будівництво за 
адресою: ХХХХХХХХХ, у відділі містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 

3.  Погодити Пилипко Ірині Миколаївні дозвіл на будівництво на власній земельній 
ділянці за адресою: ХХХХХХХХХ. 

4. Зобов’язати Пилипко І.М., замовити будівельний паспорт на будівництво за 
адресою: ХХХХХХХХХХ, у відділі містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

30.09.2021                                                                                         № 167 
 
Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов та соціальний квартирний 
облік 
 
          Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб з їх числа», статтями 34,39,46 Житлового 
кодексу Української РСР, пунктами 15, 46 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР, пунктом 64 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи 
висновок житлової комісії (протокол від 29.09.2021р. №8), розглянувши подання 
служби у справах дітей Баранівської міської ради від 17.09.21р. №336 та від 
22.09.21р. №338, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
            1.Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в 
позачергову чергу та на облік громадян, які мають право на отримання 
соціального житла(соціальний квартирний облік) в позачергову чергу: 
1.1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Стаднік Оксану 
Миколаївну, ХХХХ р.н. що зареєстрована за адресою ХХХХХХХ; 
1.2 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Кушнір Вероніку  
Василівну, ХХХХ р.н., що зареєстрована за адресою ХХХХХХХХ. 
           2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 
 
Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                               Тетяна  КРАВЧУК 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2021                                                                                                       №168 

Про надання дозволу на безоплатне 

зрізання дерев   

         Розглянувши заяву жительки Баранівської міської громади з проханнями 
дати дозвіл на зняття аварійних дерев, які можуть спричинити руйнування їх 
будинків, парканів, господарчих споруд, ліній електромереж, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком  міської ради  

  В И Р І Ш И В: 

  

1. Надати дозвіл на  безоплатне зрізання старої липи жительці міста 
Баранівка Грабовській Надії Дмитрівні, пенсіонерці, дитині війни, яка 
проживає по ХХХХХХХ. 

2. Надати дозвіл на  безоплатне зрізання старого ясена жительці селища 
Першотравенськ, пенсіонерці, інваліду 2 групи, яка проживає по 
ХХХХХХХ. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської 
ради Савчука В.А. 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2021                                                                                                        № 169                                        

Про надання дозволу гр.Старушко Г.О.  

на укладання договору  

дарування житлового будинку 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про 
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року № 866, розглянувши заяву Старушка Г.О., враховуючи 
подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 29.09.2021 р. та 
рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської 
ради від 29.09.2021 р. виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр.Старушку Григорію Олексійовичу, ХХХХ р.н., жителю 
ХХХХХХХХ на дарування житлового будинку, знаходиться за адресою: 
ХХХХХХХХ, на користь сина Старушка Андрія Григоровича, ХХХХ р.н., 
який зареєстрований та проживає за тією ж адресою. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Кравчук Т.В. 

 Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ  

 Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                          Тетяна КРАВЧУК 

  

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2021 р.                                                                                                     № 170                                 

Про надання дозволу гр.Уляницькій Т.А.  

на укладання договору дарування частини 

квартири 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про 
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року №866, розглянувши заяву Уляницької Т.А., враховуючи 
подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2021 р. та 
рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської 
ради від 24.09.2021 р. виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр. Уляницькій Тамарі Антонівні, ХХХХ р.н., жительці 
ХХХХХХХХХ на дарування 1/2 частини квартири № 3, яка знаходиться 
за адресою: ХХХХХХ, на користь дочки Ятлук Вікторії Вікторівни, 
ХХХХ р.н., яка зареєстрована та проживає за тією ж адресою. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Кравчук Т.В. 
 

 Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ  

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                              Тетяна КРАВЧУК 

  

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2021                                                                                                      № 171                                                                                                   

 

Про надання статусу дитини-сироти  

Зарудському В.В. та Зарудській Д.В. 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту 
«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 
55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, статтею 243 Сімейного кодексу 
України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, розглянувши 
подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2021 р., 
виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини-сироти Зарудському Віталію Віталійовичу, ХХХХ 
р.н., мати якого померла (свідоцтво про смерть ХХХХХ видане 
Баранівським відділом ДРАЦС у Новоград-Волинському районі 
Житомирської області) а батько записаний згідно ч.1 ст. 135 Сімейного 
кодексу України (витяг з ДРАЦСГ про державну реєстрацію народження 
ХХХХХХХ), який до вирішення питання влаштування в сімейні форми 
виховання тимчасово влаштований в сім’ю бабусі Зарудської Н.О., 
жительки ХХХХХХХХ. 
 

 



2. Надати статус дитини-сироти Зарудській Діані Віталіївні, ХХХХ р.н., мати 
якої померла (свідоцтво про смерть ХХХХХХХ видане Баранівським 
відділом ДРАЦС у Новоград-Волинському районі Житомирської області) 
а батько записаний згідно ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України (витяг з 
ДРАЦСГ про державну реєстрацію народження ХХХХХХХХ), яка до 
вирішення питання влаштування в сімейні форми виховання тимчасово 
влаштована в сім’ю бабусі Зарудської Н.О., жительки ХХХХХ. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук. 

 

 

 

 Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                   Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2021                                                                                                          № 172                                                                                                    

 

Про влаштування дітей у сім’ю  

патронатного вихователя 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34, статтями 40, 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.252-256 Сімейного 
кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 
«Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 
дитиною», від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення 
виконавчого комітету Баранівської міської ради від 24.09.2021 р. № 153 «Про 
негайне відібрання дітей» та № 154 «Про створення сім’ї патронатного 
вихователя» з метою забезпечення належного догляду дітей, які тимчасово 
залишилися без піклування батьків, виконком Баранівської міської ради 
  

ВИРІШИВ: 

1. Влаштувати в сім’ю патронатного вихователя Шерепітко Марії Василівни, 
ХХХХ р.н., яка проживає за адресою: ХХХХХХХ малолітніх: ХХХХХХХ. 

2. Укласти договір про патронат над дітьми між виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради та патронатним вихователем. 

3. Службі у справах дітей міської ради (І. Кучинська) підготувати договір про 
патронат над дітьми, здійснювати контроль за виконанням договору про 
патронат над дітьми, умовами утримання та виховання малолітніх, 
забезпеченням їх прав та інтересів у сім’ї патронатного вихователя. 

4. Відділу освіти міської ради (О.Бортнік) забезпечити надання малолітнім 
ХХХХХХХ освітніх та виховних послуг згідно віку. 

 



5. КНП «Баранівська центральна районна лікарня» (І.Шатровський) та КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради (В.Осіпчук) 
забезпечити надання дітям стаціонарної та амбулаторної медичної 
допомоги. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Кравчук Т.В. 
 

 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами 

 (секретар) виконкому      Тетяна КРАВЧУК 


