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1проєкт                                                                                  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

18 серпня 2022 року                                                          № 

 

Про внесення змін до договорів оренди  

землі від 04.05.2018 р. 

 

      Розглянувши заяву директора ПП «ЕкоСервіс» Кіжнера Я.С. про 

внесення змін до договорів оренди землі від 04.05.2018 р., керуючись ст.12,93 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни до договору оренди землі від 04.05.2018 р., який 

укладений Баранівською міською радою з приватним підприємством 

«ЕкоСервіс» та зареєстрований 14.05.2018 р. в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, на земельну 

ділянку площею 1,4670 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0043, а 

саме, викласти п.7 договору оренди землі в новій редакції: «7. Договір 

укладено строком на 10 (десять) років. Після закінчення строку договору 

орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі 

орендар повинен не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору 

повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію». 

           2. Внести зміни до договору оренди землі від 04.05.2018 р., який 

укладений Баранівською міською радою з приватним підприємством 

«ЕкоСервіс» та зареєстрований 14.05.2018 р. в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, на земельну 

ділянку площею 0,4617 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0042, а 

саме, викласти п.7 договору оренди землі в новій редакції: «7. Договір 

укладено строком на 10 (десять) років. Після закінчення строку договору 

орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі 

орендар повинен не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору 

повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію». 
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           3. Внести зміни до договору оренди землі від 04.05.2018 р., який 

укладений Баранівською міською радою з приватним підприємством 

«ЕкоСервіс» та зареєстрований 14.05.2018 р. в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, на земельну 

ділянку площею 0,1173 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0044, а 

саме, викласти п.7 договору оренди землі в новій редакції: «7. Договір 

укладено строком на 10 (десять) років. Після закінчення строку договору 

орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі 

орендар повинен не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору 

повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію». 

           4. Внести зміни до договору оренди землі від 04.05.2018 р., який 

укладений Баранівською міською радою з приватним підприємством 

«ЕкоСервіс» та зареєстрований 14.05.2018 р. в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, на земельну 

ділянку площею 0,0203 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0045, а 

саме, викласти п.7 договору оренди землі в новій редакції: «7. Договір 

укладено строком на 10 (десять) років. Після закінчення строку договору 

орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі 

орендар повинен не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору 

повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію». 

           5. Внести зміни до договору оренди землі від 04.05.2018 р., який 

укладений Баранівською міською радою з приватним підприємством 

«ЕкоСервіс» та зареєстрований 17.05.2018 р. в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, на земельну 

ділянку площею 0,3415 га з кадастровим номером 1820600000:01:006:0019, а 

саме, викласти п.7 договору оренди землі в новій редакції: «7. Договір 

укладено строком на 10 (десять) років. Після закінчення строку договору 

орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі 

орендар повинен не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору 

повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію». 

           6. Директору ПП «ЕкоСервіс» Кіжнеру Я.С. укласти з Баранівською 

міською радою додаткові угоди до договорів оренди землі щодо продовження 

терміну їх дії. 

           7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
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2проєкт                                                                                  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

18 серпня 2022 року                                                          № 

 

Про передачу в оренду земельної  

ділянки для розміщення та експлуатації  

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

Костінському М.Ю. 

 

      Розглянувши заяву Костінського М.Ю., керуючись ст.12,93,125,126 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Передати Костінському Миколі Юлісовичу в короткострокову оренду 

терміном на 2 (два) роки земельну ділянку площею 0,3800  га для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул.Першотравенській,30 в м.Баранівка. Кадастровий номер ділянки: 

1820600000:01:006:0190. Встановити розмір орендної плати за оренду 

земельної ділянки –  6  % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

   2. Костінському М.Ю. замовити виготовленя договору оренди землі та 

зареєструвати його відповідно до чинного законодавства.  

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                          3проєкт                                                                                  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

18 серпня 2022 року                                                          № 

 

Про встановлення місця  

розташування земельної 

ділянки 

 

            Розглянувши заяви громадян про встановлення місця розташування 

земельної ділянки, з метою впорядкування нумерації земельних ділянок, 

керуючись Постановою КМУ від 07.07.2021 р. №690, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  

             1. Встановити місце розташування земельної ділянки з кадастровим 

номером ХХХХХХХХХ загальною площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

належить на праві власності гр.Пашкевич Олені Сергіївні відповідно до 

Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ХХХХХХХХ. 

             2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                              Олександр МІГЕЙ 
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 4проєкт                                                                                  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

18 серпня 2022 року                                                          № 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

ПР «Баранівський коопзаготпром» 

 

      Розглянувши заяву керівника ПР «Баранівський коопзаготпром»  

Дехтяренко А.М. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

керуючись ст.12,124,126,1861 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

підприємства райспоживспілки «Баранівський коопзаготпром», юридична 

адреса якого: м.Баранівка, вул.Першотравенська,17, загальною площею 0,4072 

га, в тому числі:  ділянка площею 0,1365 га з кадастровим номером 

1820600000:01:002:1053, ділянка площею 0,0784 га з кадастровим номером 

1820600000:01:002:1054, ділянка площею 0,1836 га з кадастровим номером 

1820600000:01:002:1055, ділянка площею 0,0087 га з кадастровим номером 

1820600000:01:002:1052, для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (землі під будівлями і спорудами промислових 

підприємств), що розташовані в м.Баранівка, вул.Першотравенська,17. 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                          5проєкт                                                                                  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

18 серпня 2022 року                                                          № 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Баранівської районної спілки споживчих товариств 

 

      Розглянувши заяву керівника Баранівської РССТ Починка М.П. та 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст.12,124,126,1861 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної 

погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної громади 

Баранівської районної спілки споживчих товариств, юридична адреса якої: 

м.Баранівка, площа Волі,1, загальною площею 0,3150 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (землі під соціально-культурними 

об’єктами), що розташована в м.Баранівка, вул.Соборна,3. 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
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                                                                                                      6проєкт                                                                                  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

18 серпня 2022 року                                                          № 

 

Про внесення змін до рішення 5 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради від 26.01.2021 р. №157 

 

     Заслухавши начальника відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про необхідність 

внесення змін до рішення 5 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

26.01.2021 р. №157, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 

19.04.1993 р. №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам», ст.12 Земельного кодексу України, 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Внести зміни до рішення 5 сесії 8 скликання Баранівської міської ради 

від 26.01.2021 р. №157 «Про створення комісії з визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам та про затвердження 

Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам», а саме в додатку 2 до рішення пункт 4.5. 

викласти в новій редакції:            

          «4.5. Розмір збитків при використанні земель без оформлення 

правовстановлюючого документа, що посвідчує право оренди (користування) 

земельної ділянки, дорівнює сумі, яка могла б надійти до міського бюджету у 

разі, якщо б зазначений договір був укладений між орендарем та 

орендодавцем, або у разі, якщо був би здійснений розрахунок земельного 

податку. Розмір збитків нараховується на підставі даних нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. Розрахунок неодержаного земельного 

податку проводиться спеціалістом-землевпорядником та подається на розгляд 

комісії. 

          Розмір збитків за тимчасове зайняття земельної ділянки без належного 

оформлення правовстановлюючих документів на право користування 

земельною ділянкою розраховується за період з моменту прийняття рішення 
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відповідним органом про надання земельної ділянки у користування по перше 

число останнього місяця перед складанням відповідного акту, з урахуванням 

вимог ст. 257 Цивільного Кодексу України. 

           Розмір збитків за тимчасове заняття земельної ділянки без належного 

оформлення правовстановлюючих документів на право користування 

земельною ділянкою (без укладання договору оренди) розраховується за 

формулою: 

12%*Нго1м2*Sзаг/12 = сума збитків за місяць, де: 

12% - розмір орендної плати, передбачений податковим кодексом; 

Нго1м2 – нормативна грошова оцінка квадратного метра відповідної земельної 

ділянки; 

Sзаг – загальна площа відповідної земельної ділянки, яка використовується без 

правовстановлюючих документів. 

           Якщо користування земельною ділянкою здійснювалось більше, ніж 

один календарний рік, розмір збитків підлягає індексації відповідно до ст. 289 

Податкового кодексу України. 

          У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, 

стосовно якого проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю, 

що підтверджується листом державної фіскальної служби, розмір збитку 

визначається як різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою. 

          При пошкодженні посівів, самовільному зайнятті ріллі або сінокосінні 

на користь землекористувача (власника) стягується вартість неодержаних 

сільськогосподарської продукції чи сіна, обчислена за ринковими цінами, з 

урахуванням середньої врожайності певної культури в господарстві, за 

винятком витрат виробництва, пов`язаних зі збиранням урожаю, а також 

витрат на відновлення якості земель відповідно до їхнього призначення. Якщо 

замість пошкоджених посівів землекористувач провів у тому ж сезоні 

повторний посів культур, відшкодуванню підлягають витрати на пересівання 

(вартість насіння, обробітку землі тощо).» 

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

земельну погоджувальну комісію. 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
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7проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 
 

18 серпня 2022 року                                                                          №  

 

Про виявлення та взяття на облік  

безхазяйного нерухомого майна 

 

         Керуючись ст. 335 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 82-88 

постанови Кабінету Міністрів України «Про  державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 №1127(зі змінами), 

розглянувши звернення Олександра КОВАЛЕНКА від 07.07.2022р., з метою 

взяття на облік виявленого об’єкту  нерухомого майна як безхазяйного, 

зберігання та прийняття його до комунальної власності, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 

економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

        1. Розпочати процедуру визнання моста через річку Хомора, який з’єднує 

смт. Першотравенськ та с. Глибочок Баранівської територіальної 

громади,  безхазяйним  майном та здійснення заходів щодо його обліку у 

зв’язку із відсутністю власника. 

        2. Створити комісію з обстеження даного майна у складі: 

Голова комісії  

Приймак І.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів влади. 

          Члени комісії  

Шевчук О.Г. - начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, заступник 

голови комісії. 

Деревянчук Г.О. – головний спеціаліст містобудування та архітектури відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради 

Григорович І.В. – головний спеціаліст з питань комунальної власності відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради. 

Михалюк О.П. – начальник відділу юридичної роботи та управління 

персоналом. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-%D0%BF/print1392709360022035#n12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-%D0%BF/print1392709360022035#n12
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Демчишина І.І. – голова постійної комісію з питань бюджету та комунальної 

власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку. 

Цимбалюк І.І. – староста Першотравенського старостинського округу. 

       3.Комісії (Приймак І.В.) оформити акт обстеження та подати на 

затвердження міському голові. 

       4. Уповноважити міського голову від імені Баранівської міської ради 

звернутися до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав із заявою про 

взяття на облік безхазяйного майна моста через річку Хомора, який з’єднує 

смт. Першотравенськ та с. Глибочок Баранівської територіальної громади. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

 

   Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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8проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 
 

18 серпня 2022 року                                                                          №  

 

Про внесення змін до договору 

оренди нерухомого майна,  

з метою приведення його строку 

у відповідність із визначеним  

Законом мінімальним терміном 

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

п.125 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна 

затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», розглянувши лист ФОП Черняхівської 

Наталії Сергіївни від 11.08.2022року, з метою ефективного та раціонального 

використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та 

зв’язку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

      1.Погодити внесення змін до договору оренди від 31.10.2019 року №3/81, 

який укладено між Баранівською міською радою та ФОП Черняхівською Н.С., 

на приміщення на першому поверсі адміністративного будинку загальною  

площею 12,0 кв.м., за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський 

район, смт. Першотравенськ, вул. Миру, 6а, з метою приведення його строку 

у відповідність із визначеним Законом мінімальним терміном, а саме: на 5 

років з 01.11.2019 року по 31.10.2024 року. 

        2. Орендодавцю об’єкту зазначеного в п.1 даного рішення викласти 

договір оренди нерухомого майна в новій редакції згідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

   Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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9проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 
 

18 серпня 2022 року                                                                          №  
 

Про розірвання договору оренди 

 

         Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», 

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна 

затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна, розглянувши лист директорки КУ 

«Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР» Баранівської міської ради 

Інни МЕНЧИНСЬКОЇ від 01.08.2022 №44, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту та зв’язку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

    1.Погодити розірвання договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Баранівської міської ради від 29.09.2021року №106, укладеного між 

Баранівською міською радою та КУ «Агенція місцевого органічного розвитку 

- АМОР» Баранівської міської ради за згодою сторін  з 31.07.2022 року. 

    2.Доручити міському голові від імені Баранівської міської ради укласти 

угоду про розірвання договору оренди нерухомого майна комунальної 

власності Баранівської міської за згодою сторін відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

    3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 
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10проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 
 

18 серпня 2022 року                                                                          №  

 

Про надання дозволу на передачу 

в оренду та включення до Переліку другого типу об’єктів, 

що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради 

        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України від 03.10.2019р. №157-ІХ «Про оренду державного 

та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна», постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2022 р. № 634 «Про 

особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного 

стану», п.6 Методики розрахунку орендної плати за державне майно 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №630 

«Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно», розглянувши 

лист директорки КУ «Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР» 

Баранівської міської ради Інни МЕНЧИНСЬКОЇ від 01.08.2022 №45, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 

власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

     1.Надати дозвіл на передачу в оренду та включити до Переліку другого 

типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської 

ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для установ, 

діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, 

згідно з додатком 1. 

     2.Затвердити умови передачі в оренду нежитлового приміщення, 

зазначеного в додатку 1 цього рішення: 

2.1 Встановити орендну ставку у розмірі 4 % від балансової вартості 

об’єкта. 

2.2  Строк оренди – 5 років з 01.08.2022р. 

     3.Уповноважити міського голову від імені Баранівської міської ради 

укласти договір оренди нерухомого майна згідно з вимогами чинного 

законодавства. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Приймак І.В. та на 

постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 

зв’язку(Демчишина І.І.). 

         

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 1 

до рішення  33 сесії 8 скликання 

від 18 серпня 2022р. №  

 

 

Перелік 

 другого типу об’єктів, що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для 

установ, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих 

бюджетів 

 

№

з/

п 

Орендодавець 

(балансоутри

мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах

одження  

об’єкта 

Площа 

об’єкта 

оренди 

кв. м. 

Характеристика 

1. Баранівська 

міська рада 

Нежитлове 

приміщення 

на другому 

поверсі 

адміністрати

вної будівлі 

(каб.№57)  

м. 

Баранівка,

вул. 

Соборна 

12 

 

Корисна  

22,7 кв.м 

Загальна 

40,86 

кв.м. 

Для розміщення 

КУ «Агенція 

місцевого 

органічного 

розвитку - 

АМОР» 

Баранівської 

міської ради 

 
 

Секретар ради                                                                Володимир ЗАРЕМБА 
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11проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

  
                                                
 18 серпня 2022 року                                                                             №  

 

Про внесення змін до бюджету  

Баранівської міської територіальної  

громади на 2022 рік  

 

(06511000000) код бюджету  

 

           На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у 

період воєнного стану»,  враховуючи  звернення розпорядників коштів та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 

власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська 

рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Внести  зміни до  рішення 25 сесії 8 скликання міської ради від 

23.12.2021 №1388 із змінами та доповненнями від 25.01.2022 №1647, від 

15.02.2022 №1654, від 27.02.2022 №1660, від 12.05.2022 №1663, від 30.06.2022 

№1722, від 28.07.2022 №1775, рішення виконавчого комітету від 18.03.2022 

№28, від 30.03.2022 №30, від 15.04.2022 №32 та від 09.06.2022 №75, а саме: 

1.1. В пункті 5 цифри 21694135 замінити на 21774135. 

1.2. Додатки № 3-5 викласти в новій редакції. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту і зв’язку. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 

  



17 

 

Матеріали до розгляду на 33 сесії Баранівської міської ради 18.08.2022 
 

                         В зв’язку з надходженням звернень від головних розпорядників 

коштів щодо перерозподілу асигнувань та рекомендацій постійної комісії 

міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту і зв’язку пропонується внести наступні зміни до 

міського бюджету: 

   

До розпису видатків загального фонду: 

- По гуманітарному відділу Баранівської міської ради: 

1.  по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити 

асигнування на суму 1748982,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 

«Оплата праці» зменшити на суму 1748982,00грн., по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» зменшити на суму 212985,00грн., по 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» збільшити асигнування в сумі 212985,00грн.. 

2. по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» збільшити асигнування на суму 

1748982,00грн. по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг». 

- По Баранівській міській раді: 

1. по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

зменшити асигнування на суму 80000,00грн. по КЕКВ 2210 

«Предмети і матеріали»  

2. по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

збільшити асигнування на суму 60000,00грн. по КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки» на виконання Програми по виконанню судових 

рішень. 

- По відділу фінансів Баранівської міської ради: 

1. по КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» збільшити асигнування на суму 20000,00грн. по КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

на виконання 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. 
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12проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня  2022 року                                                        №  
 

 

Про затвердження розпоряджень  

міського голови прийнятих в  

міжсесійний період 

 

 Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського 

обліку Баранівської міської ради Цимбалюк Л.А. про необхідність 

затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний період, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний  

період згідно з додатком (додається).  

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
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                                                                           Додаток  

                                                                           до рішення 33 сесії 8 скликання 

                                                                           Баранівської міської  

                                                                           ради від 18.08.2022р. № 

 

 

 

1. Розпорядження від 12.07.2022 року № 96-од  «Про відпуск 

продовольчих ресурсів із місцевого резерву продовольства».  

2. Розпорядження від 15.07.2022 року № 102-од «Про організацію 

поховання Героїв Баранівської  територіальної громади». 

3. Розпорядження від 19.07.2022року № 106-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради 

на 2022 рік».  

4. Розпорядження від 11.08.2022року № 119-од «Про надання дозволу на 

передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс гуманітарного 

відділу Баранівської міської ради».. 

5. Розпорядження від 15.08.2022 року № 123-од «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради 

на 2022 рік». 

6. Розпорядження від 15.08.2022 року № 124-од «Про надання дозволу на 

передачу дров з балансу Баранівської міської ради на баланс структурних 

підрозділів Баранівської міської ради». 

7.  Розпорядження від 15.08.2022 року №125-од « Про оприбуткування 

гуманітарної допомоги». 

8. Розпорядження від 15.08.2022 року №126-од « Про передачу 

гуманітарної допомоги КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради». 

 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                    Володимир ЗАРЕМБА 
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13проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

34 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня  2022 року                                                        №  

 

Про затвердження Програми для 

забезпечення виконання рішень суду 

на 2022-2025 роки 

 

               З метою забезпечення виконання рішень суду, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 3 

пункту 9 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України, статей 27, 42 Закону України «Про виконавче провадження», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 845 «Про 

затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та 

місцевого бюджетів або боржників» зі змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

 

1. Затвердити Програму для забезпечення виконання рішень суду на 

2022-2025 роки (додаток 1). 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради спільно з головними 

розпорядниками коштів передбачити в міському бюджеті на 2022 рік та на 

наступні роки видатки для забезпечення виконання рішень суду. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку. 
 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  1 

до рішення 33 сесії 8 

скликання  

Баранівської міської                                                                                    

ради від 18.08.2022р. 

№ 

 
П Р О Г Р А М А 

для забезпечення виконання рішень суду 

на 2022-2025 роки 

1.ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  
1 Ініціатор розроблення 

Програми  
Баранівська міська рада 

2 

Дата, номер і назва 

розпорядчого органу  

виконавчої влади про 

розроблення  Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про виконавче провадження», «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень», постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року №845 

«Про затвердження Порядку виконання рішень про 

стягнення коштів державного та місцевого бюджетів 

або боржників» 

3 Розробник Програми Відділ бухгалтерського обліку Баранівської міської ради 

4 Співрозробники Програми Виконавчі органи  Баранівської міської ради 

5 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Міська рада,  виконавчі органи міської ради, бюджетні 

установи, заклади, організації та  

одержувачі бюджетних коштів 

 

6 Учасники Програми 

Міська рада, виконавчі органи міської ради, бюджетні 

установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних 

коштів 

7 Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

 

8 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет Баранівської міської територіальної 

громади  (надалі Бюджет громади) 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, в т. ч . 

В межах фінансувань, передбачених бюджетом 

Баранівської ТГ 

 

 

 

 

 

10 

Очікувані результати 

виконання 

Зменшення негативних наслідків невиконання судових 

рішень, затримка видатків бюджету Баранівської міської 

ради внаслідок блокування рахунків, додаткові витрати 

бюджету внаслідок накладання штрафних санкцій, 

стягнення виконавчого збору тощо. Забезпечення 

виконання рішень судів про стягнення коштів з 

бюджету Баранівської міської територіальної громади, 

боржником по яких є виконавчі органи Баранівської 

міської ради. Відновлення проведення платежів по 

незахищених статтях. 

11 Ключові показники 

ефективності  

- кількість виконаних рішень суду, 

- кількість фінансових операцій, які стали можливими 

до сплати в результаті виконання Програми  
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2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
 

Підставою для розробки Програми є Конституція України, Бюджетний 

кодекс України,  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень», постанова Кабінету Міністрів 

України від 03.08.2011 року №845 «Про затвердження Порядку виконання 

рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або 

боржників». 

Згідно зі статтею 129 – 1 Конституції України, судові рішення ухвалюються 

іменем України і є обов’язковими до виконання. 

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів», судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до 

виконання всіма органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і 

юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. 

Аналогічні положення щодо обов’язковості судових рішень також 

закріплені в частині 1 статті 18 Цивільного процесуального кодексу України, 

частині 1 статті 18 Господарського процесуального кодексу України та частині 

2 статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про виконавче 

провадження» рішення про стягнення коштів з державних органів, державного 

та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

Механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих 

бюджетів або боржників, прийнятих судами, а також іншими державними 

органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право 

приймати такі рішення, визначено Порядком виконання рішень про стягнення 

коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 (далі – 

Порядок). 

Пунктом 25 Порядку визначено можливість прийняття органами місцевого 

самоврядування окремих бюджетних програм для забезпечення виконання 

рішень суду. 

У разі наявності у боржника або головного розпорядника бюджетних 

коштів окремої бюджетної програми для забезпечення виконання рішень суду 

безспірне списання коштів здійснюється лише за цією бюджетною програмою. 

При цьому положення пунктів 28-34 цього Порядку застосовуються лише 

щодо зазначеної бюджетної програми розпорядників коштів.  

З метою забезпечення належного виконання грошових зобов’язань, які 

виникли на підставі рішень про стягнення коштів з Бюджету громади, 

боржниками по яких є виконавчі органи міської ради, своєчасного виконання 

судових рішень і розроблена дана Програма. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_10_11/pravo1/KP110845.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_10_11/pravo1/KP110845.html?pravo=1
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-%d0%a0%d1%97%23n299
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3. Мета і завдання Програми 
 

Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, 

які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського  

бюджету, боржниками по яких є міська рада, виконавчі органи міської ради, 

бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів. 

Недопущення настання негативних наслідків для виконавчих органів 

Баранівської міської ради та Бюджету громади  в частині блокування рахунків, 

та недопущення неможливості виконання завдань щодо забезпечення надання 

встановлених державою та Баранівською  міською радою соціальних гарантій. 

Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення 

заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського 

бюджету, боржниками по яких є міська рада, виконавчі органи міської ради, 

бюджетні установи, заклади, організації та одержувачі бюджетних коштів. 

 
 4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється згідно з чинним 

законодавством України за рахунок коштів Бюджету територіальної громади 

та в межах асигнувань, передбачених на зазначену мету. 

Джерелом фінансування Програми є Бюджет Баранівської 

територіальної громади.  

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті на зазначену мету по КПКВК 0180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління». 
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6. Очікувані результати від реалізації Програми 

Реалізація Програми надасть можливість: 

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень 

(блокування рахунків, накладення штрафу, тощо) ; 

- забезпечити виконання рішень судів про стягнення коштів з 

боржників, які отримують кошти з міського бюджету. 

7. Впровадження та перегляд Програми 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів. 

Виконавчі органи міської ради, які є головними розпорядниками 

бюджетних коштів, забезпечують реалізацію заходів Програми в повному 

обсязі та у визначені терміни. 

Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється: 

міською радою, постійними комісіями міської ради. 

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює відділ 

бухгалтерського обліку  міської ради. 

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою 

внесення змін до місцевих нормативних актів. 

5. Заходи Програми 
 

№ Захід Програми 
Відповідальні 

виконавці 

Джерело 

фінансу 

вання 

 

Термін 

вико- 

нання 

 

 

 

 

1. 

 

Погашення заборгованості за судовими 

рішеннями про стягнення коштів міського 

бюджету, боржниками по яких є міська 

рада, виконавчі органи міської ради, 

бюджетні установи, заклади, організації та 

одержувачі бюджетних коштів 

Міська рада, 

виконавчі органи міської 

ради, бюджетні 

установи, заклади, 

організації та одержувачі 

бюджетних коштів 

бюджет 
Баранівсь-
кої міської 

терито-
ріальної 
громади 

2022 

2025 

   роки 

 

 

2. 

Оплата судового збору, судових витрат на 

професійну правничу допомогу, 

виконавчого збору за примусове виконання 

рішення суду, штрафів, додаткових витрат, 

які виникли внаслідок несвоєчасного 

виконання чи невиконання рішення суду, 

тощо 

Міська рада 

Виконавчі органи міської 

ради, бюджетні 

установи, заклади, 

організації та одержувачі 

бюджетних коштів 

бюджет 
Баранівсь-
кої міської 

терито-
ріальної 
громади 

2022 

2025 

   роки 
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Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

бюджетним законодавством України. 

 

8. Індикатори реалізації Програми 

 

Ключові індикатори 
2022р. 

очікуваний 

2023р.     2024р.  2025р.  

прогноз  прогноз  прогноз 

Кількість рішень суду щодо 

безспірного списання коштів міського 

бюджету, боржниками по яких є 

міська рада, виконавчі органи міської 

ради, бюджетні установи, заклади, 

організації та одержувачі бюджетних 

коштів, що взяті до виконання (од.) 

 

по мірі 
надходження 
таких рішень 

по мірі надходження таких 
рішень 

Сума заборгованості, що підлягає 

безспірному  списанню відповідно до 

рішень суду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(тис.грн.) 

Згідно рішень 
суду 

 
 
 

по мірі надходження таких 
рішень 
 
 

Сума судового збору, судових витрат 

на професійну правничу допомогу, 

виконавчого збору, штрафів та 

додаткових витрат, які виникли 

внаслідок несвоєчасного виконання чи 

невиконання рішення суду, та 

підлягають відшкодуванню (тис.грн.) 

 

Згідно рішень 
суду 

по мірі надходження таких 
рішень 

Сума фактичного погашення 

заборгованості, що підлягала 

безспірному списанню відповідно до 

рішення суду (тис.грн.) 

 

за результатами річного звіту про виконання 

міського бюджету 
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Сума фактичного відшкодування 

судового збору, виконавчого збору, 

штрафів та додаткових витрат, які 

виникли внаслідок несвоєчасного 

виконання чи невиконання рішення 

суду, тощо (тис.грн.) 

 

 

 

за результатами річного звіту про виконання 

міського бюджету 

 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                    Володимир ЗАРЕМБА 
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14проєкт 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ  

 

33 сесія 8 скликання 

 

 

18 серпня  2022 року                                                                                №  

 

Про виконання «Програми соціально- 

економічного розвитку Баранівської  

міської територіальної  громади на 2022 рік»  

за I півріччя 2022 року 

 

 

          Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного 

розвитку України», заслухавши інформацію начальника відділу - головного 

бухгалтера відділу бухгалтерського обліку міської ради Цимбалюк Л.А. про 

виконання «Програми соціально-економічного розвитку Баранівської міської  

територіальної громади на 2022 рік» за I півріччя 2022 року, міська  рада 

 

                ВИРІШИЛА: 

 

      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціально-економічного 

розвитку Баранівської міської  територіальної громади на 2022 рік» за I 

півріччя 2022  року (додається). 

     2. Виконавцям завдань та заходів Програми соціально- економічного 

розвитку Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік продовжити 

роботу по їх виконанню. 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту 

і зв’язку. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
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                                                                       Додаток 

                                                                                                               до рішення 33 сесії 8 скликання                                                                                            

                                                                                                                 від 18.08.2022р. №________ 

 
Звіт  про виконання «Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської  

територіальної громади на 2022 рік»  

за І півріччя 2022 року 

 

             Програма соціально-економічного розвитку Баранівської міської  

територіальної  громади на 2022 була затверджена рішенням міської рари 25 

сесії 8 скликання від 23.12.2021 року № 1390. У звітному періоді діяльність 

Баранівської міської ради та її виконавчих органів була спрямована на 

реалізацію заходів Програми з метою підвищення якості життя і добробуту 

населення громади на основі забезпечення розвитку реального сектору 

економіки. Враховуючи цілі та пріоритети розвитку громади забезпечено 

виконання заходів за основними напрямами життєзабезпечення населених 

пунктів на території ОТГ.  

 На жаль, військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла значні 

корективи до програм соціального та економічного розвитку як всієї України, 

так і окремих областей і громад. Фактично зупинені всі капітальні видатки, які 

мали фінансуватися з державного та обласного бюджетів. 

            Провівши детальний аналіз Програми соціально-економічного 

розвитку Баранівської міської  територіальної  громади за перше півріччя 2022 

року необхідно відзначити, що фінансування заходів здійснювалося з 

урахуванням можливостей місцевого бюджету, оскільки капітальні видатки з 

державного та обласного бюджету з 24 лютого 2022 року не здійснюються.  

 

Бюджет громади  

          За період січень – червень 2022 року до загального фонду міського 

бюджету, згідно планових показників з врахуванням змін (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) надійшло власних надходжень в сумі 

44931,8тис.грн., тобто сума отриманих доходів є меншою від планових 

показників на цей період на 32326,9 тис.грн., а також є на 2686,7 тис.грн. або 

6,4% більшою від доходів аналогічного періоду 2021 року. 

              Із сімнадцяти джерел доходів, що формували загальний фонд та були 

заплановані на період січень-червень 2022 року виконання досягнуто по 10. 

Найбільша сума недоотримана по  податку на доходи фізичних осіб, який є 

основним дохідним джерелом (питома вага – 65,8%). 

             За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 

29588,9тис.грн., що менше планових показників з врахуванням змін на 

29825,0тис.грн. або на 50,2% і більше ніж за 6 місяців 2021 року на 

3857,4тис.грн. або на 15,0%. Надходження податку на доходи фізичних осіб 

із заробітної плати у січні-червні 2022 року становили 25120,9тис.грн., що 

лише на 826,0тис.грн. або на 3,4 відсотки більше надходжень у відповідному 

періоді 2021 року. У певній мірі компенсатором втрат є податок з грошового 
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забезпечення військовослужбовців, якого надійшло 3837,0тис.грн., що у 6,4 

рази або на 3238,3тис.грн. більше надходжень у січні-червні минулого року. 

            Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у січні – 

червні 2022 року були:  

- гуманітарний відділ міської ради (6393,0тис.грн.),  

- ДП «Баранівське лісомисливське господарство» (3591,3тис.грн.),  

- КНП «Баранівська центральна лікарня» (2098,4тис.грн.),  

- ТОВ «Органік Мілк» (900,8тис.грн.),  

- ТОВ «Агровест Груп» (712,9тис.грн.),  

- ТОВ «Баранівський молокозавод» (228,0тис.грн.),  

- СТОВ «Мирославель-Агро» (650,2тис.грн.). 

           Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини бюджету 

Баранівської міської ради є єдиний податок, якого одержано 8287,2тис.грн. 

або менше планових показників з врахуванням змін на 447,8тис.грн. (94,9%), 

однак, в зв’язку із введенням воєнного стану зменшилися надходження до 

очікуваних в лютому місяці на 51,3тис.грн., в березні на – 905,6тис.грн., в 

квітні на – 133,0тис.грн., в травні на – 467,7тис.грн., в червні на – 

432,7тис.грн.  Питома вага в загальному фонді міського бюджету – 18,4%. В 

порівнянні з січнем-червнем 2021 року єдиного податку надійшло більше на 

529,5тис.грн. або 6,8%, при тому, що очікували ріст в сумі 2519,8тис.грн. 

Єдиний податок з юридичних осіб в звітному періоді складає 759,6тис.грн., 

єдиний податок з фізичних осіб – 7027,4тис.грн., єдиний податок з 

сільськогосподарських товаровиробників – 500,2тис.грн. 

          Протягом звітного року бюджет міста поповнився платою за землю на 

суму 3224,6тис.грн., до плану недоотримано 1040,4тис.грн. і відсоток 

виконання складає 75,6. Орендна плата з юридичних та фізичних осіб 

становить 2711,4тис.грн., земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 

513,2тис.грн. В порівнянні з січнем-червнем минулого року надходження 

плати за землю зменшилися на 837,8тис.грн., в т.ч. орендна плата з 

юридичних осіб - на 542,2тис.грн. 

           Платниками орендної плати сплачено: 

-  ТОВ «САНВІН 11» 615,7тис.грн.,  

-  ТОВ «Агровест Груп» - 612,5тис.грн.,  

-  ДП «Шпат» -117,5тис.грн.,  

-  СТОВ «Мирославель-Агро» - 119,0тис.грн.,  

- ТОВ ,,Агроюмак,, - 192,5 тис. грн.,  

- ПП ,,Галекс Агро,, - 156,0 тис. грн.,  

- АТ ,,Житомиробленерго,, - 102,2 тис. грн.  

           По земельному податку з юридичних осіб - ДП «Баранівське 

лісомисливське господарство» - 198,1тис.грн. 

           Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як 

державного так і місцевого значення надійшло в сумі 1682,7тис.грн., або 

менше ніж у минулому році  на 94,7тис.грн. (5,3%).  

           Починаючи з 2019 року до бюджетів органів місцевого самоврядування 

зараховується 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
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в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в 

результаті чого бюджет міста отримав 870,9тис.грн. 

           Основними платниками лісової рентної плати до бюджетів усіх рівнів є 

ДП «Баранівське лісомисливське господарство» та ДП «Романівський лісгосп 

АПК» . 

          Акцизного податку протягом січня-червня одержано 991,5тис.грн. із 

них від реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 691,4тис.грн. від 

реалізації пального – 300,1тис.грн. (в 2021 році 1200,1тис.грн. або на 

900,0тис.грн. більше).  Щодо  акцизного податку з вироблених в Україні та 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) то в 

зв’язку з встановленням ставки податку в розмірі 0%, втрати міського 

бюджету до кінця року складуть близько 2500тис.грн. 

          По інших джерелах доходів надходження склали 1156,9тис.грн. Серед 

них - плата за надання адміністративних послуг – 651,5тис.грн. 

(568,0тис.грн.),  
- державне мито – 26,5тис.грн.,  

- адміністративні штрафи та інші санкції – 34,8тис.грн.,  

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 16,9тис.грн.,  

- плата за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення – 

32,5тис.грн.,  

- податок на нерухоме майно – 353,6тис.грн.,   

- інші надходження – 41,1тис.грн. 

           Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів ) за перше півріччя 2022 року  складають 3773,5тис.грн., що 

більше уточнених планових показників на 17,1тис.грн. або 100,5%. Найбільшу 

питому вагу в спеціальному фонді займають власні  надходження бюджетних 

установ – 95,2% або 3594,4тис.грн., серед них: надходження від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 

1350,2тис.грн., інші джерела власних надходжень – 2244,2тис.грн. 

          Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 70,6тис.грн.,  

екологічного податку – 44,8тис.грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища 63,7тис.грн. 

           На протязі січня-червня поточного року надійшли трансферти з 

державного та інших місцевих бюджетів (100%), а саме: 

- Базова дотація – 12615,0тис.грн. (в 2021 році 12702,0тис.грн. або на 

87,0тис.грн. більше) 

- Освітня субвенція – 39258,6тис.грн. (в 2021 році 42925,5тис.грн. або на 

3666,9тис.грн. більше) 

- Субвенція на надання інклюзивної освіти – 18,6тис.грн. (в 2021 році 

134,5тис.грн. або на 115,5тис.грн. більше) 

- Дотація на оплату енергоносіїв – 850,7тис.грн. (в 2021 році 

1267,4тис.грн. або на 416,7тис.грн. більше) 

- Інша субвенція – 261,1тис.грн. (в 2021 році 229,1тис.грн. або на 

32,0тис.грн.менше). 



31 

 

           За січень-червень поточного року здійснено видатки в сумі 

91135,7тис.грн. (в 2021 році 96740,4тис.грн. або на 5604,7тис.грн. більше), а 

саме: 

- Оплата праці з нарахуваннями – 82797,2тис.грн. (93,9% до загальних 

видатків та 91,2% до планових показників) (в 2021 році 87155,5тис.грн. 

та 90,1%); 

- Продукти харчування – 490,0тис.грн. (0,5% до загальних видатків та 

33,4% до планових показників) (в 2021 році 672,3тис.грн. та 0,7%); 

- Оплата за спожиті енергоносії – 3721,2тис.грн. (4,1% до загальних 

видатків та 42,2% до планових показників) (в 2021 році 2545,0тис.грн. та 

2,6%); 

- Інші видатки – 4127,3тис.грн. (4,5% до загальних видатків та 36,7% до 

планових показників) (в 2021 році 6367,6тис.грн. та 6,6%). 

             За період з 01.01.2022 по 30.06.2022р. видатки місцевого бюджету 

склали 94827,5тис.грн., в т. ч. видатки загального фонду складають 

91135,7тис.грн., видатки спеціального фонду – 3691,8тис.грн. (в 2021 році 

105004,6тис.грн., 96740,4тис.грн. і 8264,2тис.грн. та на 10177,1тис.грн., 

5604,7тис.грн. і 4572,4тис.грн. більше відповідно) 

        В загальній сумі видатки по відповідних галузях становлять: 

- Державне управління – 12096,3тис.грн. або 12,8% (2021 рік 

12454,3тис.грн. та 11,9%); 

- Освіта – 67068,0тис.грн. або 70,7% (2021 рік 72294,5тис.грн. та 68,8%); 

- Охорона здоров’я – 1081,4тис.грн. або 1,1% (2021 рік 2058,0тис.грн. та 

2,0%); 

- Соціальний захист – 3263,3тис.грн. або 3,4% (2021 рік 2933,8тис.грн. та 

2,8%); 

- Культура і мистецтво – 3292,9тис.грн. або 3,5% (2021 рік 3981,1тис.грн. 

та 3,8%); 

- Фізична культура та спорт – 1110,2тис.грн. або 1,2% (2021 рік 

1221,2тис.грн. та 1,2%); 

- Житлово-комунальне господарство – 5415,7тис.грн. або 5,7% (2021 рік 

5254,8тис.грн. та 5,0%); 

- Інші – 1499,7тис.грн. або 1,6% (2021 рік 4806,9тис.грн. та 4,5%). 

         Станом на 01.07.2022 року рахується кредиторська заборгованість в 

сумі 1250,5тис.грн., в зв’язку з не проведенням платежів органами державної 

казначейської служби, а саме: 

- Оплата праці з нарахуваннями – 459,8тис.грн. 

- Інші видатки – 790,7тис.грн.  

КП «Трудовий архів» – 135,8тис.грн. 

Матеріальна допомога громадянам – 93,3тис.грн. 

Програми міської ради – 1791,2тис.грн. 

КУ «Амор» – 214,5тис.грн. 

Надано трансферти іншим бюджетам – 663,1тис.грн. 
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Органи місцевого самоврядування 

  

В першому півріччі 2022 року здійснювалося надання консультацій, 

роз'яснень установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що 

зверталися з питань компетенції відділів, що функціонують у міській раді. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності 

Баранівської  об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах 

їх повноважень, постійно розміщується відповідна інформація про свою 

діяльність (зокрема рішення сесій) на офіційному веб-сайті громади. 

Будь-які фінансові дії відображаються в електронній системі публічних 

закупівель ProZorro та Е-Дата. 
 

На утримання органів місцевого самоврядування в І півріччі 2022 

року  здійснено видатків із загального фонду бюджету на загальну суму 

8566,897 тис. грн. , з них видатки становлять на: 
 

І півріччя 2022 

року

І півріччя 2021 

року

1

Оплата праці  та нарахування 

на оплату праці 7 589 079 6 963 947 625 132

2

Придбання ПММ, канц.товарів та 

господарських матеріалів 215 089 168 833 46 256

3

Оплата послуг (крім 

комунальних) 70 558 130 262 -59 704

4 Видатки на відрядження 1 765 0 1 765

5 Оплата комунальних послуг 673 611 303 358 370 253

6

Окремі заходи по реалізації 

державних прогшрам, не 

віднесені до заходів розвитку 0 440 -440

7 Інші поточні видатки (податки) 16 795 46 900 -30 105

Разом 8 566 897 7 613 740 953 157

Назва видатків
№ 

3/п
Відхилення +/-

Касові видатки, грн.

 
          

  

https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
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Кредиторська заборгованість по видатках становить: 

 

          

Станом на 

01.07.2022 року

Станом на 

01.01.2022 року

1

Оплата праці  та 

нарахування на оплату 

праці 0 972 242 -972 242

2

Придбання ПММ, 

канц.товарів та 

господарських матеріалів 42 687 36 105 6 582

3

Оплата послуг (крім 

комунальних) 1 482 35 091 -33 609

4 Видатки на відрядження 0 1 765 -1 765

5

Оплата комунальних 

послуг 0 76 102 -76 102

6

Окремі заходи по 

реалізації державних 

прогшрам, не віднесені 

до заходів розвитку 0 0 0

7

Інші поточні видатки 

(податки) 21 908 -887

Разом 44 190 1 122 213 -1 078 023

№ 

3/п
Назва видатків

Кредиторська заборгованість,грн.
Відхилення 

+/-

 
 

 

Надходження по спеціальному фонду за оренду приміщень у І 

півріччі 2022 року становлять 51,932 тис.грн. (за аналогічний період 2021 

року доходи  становили 42,822 тис. грн.), видатки становлять 46,517 

тис.грн. (за аналогічний період 2021 року видатки становили 22,869 тис. 

грн.), з них: 

- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів – 8,094 

тис.грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 14,878 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг  - 23,545 тис. грн. 
 

Дебіторська заборгованість по доходах становить: 

- станом на 01.01.2022 року – 12,176 тис. грн.; 

- станом на 30.06.2022 року – 20,809 тис.грн. 

Інші видатки загального фонду у сфері державного управління 

становлять 5,254  тис. грн. (за аналогічний період 2021 року видатки 

становили 69,3 тис. грн.),  з них: 

- оплата послуг (крім комунальних) –  0,155 тис. грн.; 

- виплати до грамоти міської ради – 5,099 тис. грн.; 
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         В першому півріччі 2022 року Баранівською міською радою 

оприбутковано та поставлено на баланс міської ради транспортні та основні 

засоби, отримані як  гуманітарна допомога  від Ганжи Олега Вадимовича, 

Німеччина (3 автомобілі та студійне обладнання до радіо 10 шт.) та Тирваської 

сільської ради, Естонія (1 автомобіль), а саме: 

- OPEL MERIVA, 2005 р.в., 1шт.; 

- VOLVO S8, 2001 р.в., 1 шт.; 

- FIAT DUCATO 18, 2006 р.в., 1 шт. 

- студійне обладнання для радіо, 10 шт. ; 

- MERCEDES-BENZ,  2001 р.в., 1шт. 

 

     Благоустрій населених пунктів ОТГ       
 

           Суб’єктом  господарювання у межах  м.Баранівка  та  ТГ 

на  ринку  послуг у  сфері  поводження з  побутовими відходами ( збирання, 

зберігання, перевезення та захоронення  твердих  побутових  відходів) є 

Баранівська  міська рада, відділ   благоустрою  та  житлово-

комунального  господарства. 

Відділ благоустрою та ЖКГ Баранівської  міської  ради 

створено  з  метою  надання адміністративних  послуг фізичним 

та  юридичним  особам з  питань ЖКГ та благоустрою, зокрема  : 

            

 збір, перевезення, зберігання  та захоронення твердих  побутових 
відходів; 

 ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ; 
 утримання  території  міста  іТГ в належному санітарному  стані; 
 благоустрій автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів , і т.д.; 
 озеленення  територій; 
       надання адміністративних  послуг з видачі довідок, виготовлення    

ксерокопій , та ін.;  
       надання  ритуальних  послуг (копання та  прибирання могил ); 
       надання  послуг  ринку.                        

Працівниками відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства  виконувалась щоденна  робота стосовно покращення 

благоустрою і санітарного стану міста  та  населених  пунктів Баранівської  ТГ, 

місць  масового  відпочинку  громадян, ремонту та обслуговування  дорожньої  

мережі , освітлення вулиць, озеленення, , видалення аварійних насаджень, 

утримання місць поховання та кладовищ, міського сміттєзвалища тощо.  

       Одночасно, з  метою зменшення накопичення відходів , забезпечення 

санітарної,  епідеміологічної та екологічної безпеки 

навколишнього  природного середовища виконувалась значна робота з  

ліквідації несанкціонованих  та  стихійних звалищ  відходів; моніторинг  
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території ТГ  для виявлення   нових  вогнищ  стихійних   місць  видалення  

відходів.  

       У місті та населених  пунктах ТГ забезпечувалось функціонування й 

подальше вдосконалення системи збору й вивезення твердих побутових 

відходів як від підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької 

діяльності, так і від населення. На роботах з вивезення твердих побутових 

відходів було задіяно три сміттєвози і два трактори МТЗ-80 (на заміні), які 

курсують згідно із затвердженим  графіком . За 6 місяців 2022  року на міське 

сміттєзвалище було вивезено близько 10446 м.куб. (2611,5 тонн) твердих 

побутових відходів.  

      У Баранівці діє лише одне міське 

паспортизоване  місце  видалення  відходів     

(звалище побутових відходів) площею 2.6 га, власником  якого  є 

Баранівська  міська рада , на якому періодично здійснювались заходи щодо 

впорядкування його території  та підтримання її в належному санітарному 

стані. Налагоджено облік прийнятих відходів.    

       Основною проблемою функціонування ринків збирання, вивезення, 

перероблення захоронення, утилізації та роздільного збирання ТПВ на 

території м.Баранівка та ТГ є 100-відсоткове охоплення споживачів цих послуг 

договорами. За  вказаний  період договірними  відносинами у  цій  сфері 

охоплено  лише 80% ( 3665 договорів)  від  загальної кількості домоволодінь  

міста  та  79,7%  (3026 договорів)  по  населених  пунктах ТГ. Як  результат - 

виникнення стихійних сміттєзвалищ  вздовж  доріг,  берегів річок та на 

пустирях, куди виносять сміття  ті, хто не уклав відповідні угоди. Але  силами   

працівників  відділу  благоустрою  вони  періодично  ліквідовувались.  

       Дане питання можна  вирішити  тільки  на державному  рівні 

шляхом  внесення  відповідних  змін  до  Закону  України «Про відходи» 

із  запровадженням  норми  щодо  обов’язковості  укладання  договорів 

з  надавачами  послуг збирання, вивезення, перероблення, захоронення 

та  утилізації  ТПВ. 

      Працівниками відділу  благоустрою забезпечувалось належне 

обслуговування   території міста, урн і контейнерів для сміття .  

        Регулярно проводився  моніторинг  стану  зелених  насаджень і  

встановлювався  ступінь  їх  аварійності .  Комісією ,  затвердженою  рішенням  

виконкому  Баранівської  міської  ради,    складались  акти  обстеження  зелених  

насаджень , які  підлягались  видаленню  і , на  підставі  розпорядження  

міського  голови , спецавтомобілем (автовишка) здійснювались висотні роботи   

по  зрізанню  таких  дерев.   

       Значна   увага приділялась утриманню  в  належному  санітарному  стані  

місць  поховання  та  кладовищ по Баранівській ТГ. Проводився збір та 

вивезення сміття, вирубування  чагарників,  порослі  кущів  і дерев, 

скошування зілля. Всі кладовища ТГ забезпечені  піском. Надавались   

ритуальні послуги  по  копанню  та  прибиранню  могил .      
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Працівниками відділу благоустрою та  ЖКГ  проводились  роботи з 

облаштування квіткових клумб – перекопування  ділянок та  висаджування  

деяких  видів   багаторічних квітів, догляд  за ними. По  вулиці  Соборній  

облаштовані   клумби  біля  дитячого  майданчика.  Також  були висаджені  

квіти  біля в’їздних  знаків до м.Баранівки. Обкошувалась  територія вздовж  

вулиці  Першотравенської у напрямку КПП  та  Звягельської від «Органік-

Мілк».  Приведені  до  належного  естетичного вигляду  альтанки  біля 

«Журавля».  Щотижня  проводилось  прибирання  сміття у  місцях  масового 

відпочинку  громадян – «Видолоч», «Журавель» та  пляж. 

 Також  працівниками  відділу  виконувались  різні ремонтно-господарські 

роботи.   

      Відділом благоустрою та ЖКГ надавались адміністративні  послуги з 

видачі довідок (213 шт  на  суму 144 грн.)  , виготовлення  ксерокопій (на  суму 

626 грн.) та   послуг  ринку ( на  суму 46982,80 грн.) ,  видавались  ордери-

дозволи (8 шт.)  на  проведення  земляних  робіт  по  підключенню  до  мережі  

водопостачання та  водовідведення  та їх  ремонту.  

        Проблема, яка  потребує  невідкладного  вирішення 

-  фінансування  заходів із запровадження роздільного  збирання  ТПВ. Як 

відомо,  малі  міста, у тому  числі й Баранівка, не забезпечені достатніми 

фінансовими та матеріальними ресурсами на впровадження вищезгаданих 

заходів. У той же час Закон України «Про відходи» зобов’язує 

органи  місцевого  самоврядування невідкладно розпочати роботи з організації 

роздільного збирання ТПВ  на  підвідомчих  територіях.  Зокрема, для  цих 

цілей необхідно закупити відповідні  контейнери, спецавтомобілі, 

облаштувати сортувальну станцію або лінію, закупити  необхідне обладнання 

пресування пластикової  тари тощо. На  це потрібні чималі кошти, які  на 

даний час відсутні у міському бюджеті. Тому  необхідно 

вирішити  питання  щодо  надання  державних субвенцій місцевим бюджетам 

на придбання техніки та обладнання для  роздільного збирання ТПВ. 

 Потреба – як мінімум один сміттєвоз з можливістю встановлення 

навісного обладнання для грейдерування та очистки доріг в осінньо-

зимовий період. 

Одним  із  варіантів  вирішення проблеми щодо збирання, вивезення, 

перероблення, захоронення, утилізації та  роздільного  збирання  ТПВ  є 

запровадження загальнодержавного  збору за забруднення навколишнього 

середовища як для суб’єктів господарювання, так  і для  населення, кошти 

від  якого направляти органам місцевого самоврядування на ліквідацію 

несанкціонованих звалищ, запровадження  роздільного збирання  ТПВ  тощо. 

Важливою  проблемою  на  ринках  збирання, вивезення (перевезення), 

перероблення(оброблення),захоронення   та  утилізації  твердих  побутових   

відходів є щорічне  зростання обсягів ТПВ, що  з  часом  може  призвести  до 

перевантажень  діючих  місць  видалення  відходів 

та  засміченості  ними  територій. Для  вирішення  цієї  проблеми  необхідно 



37 

 

розпочати  будівництво  в  Україні ряду  сміттєпереробних заводів, а також 

на  законодавчому  рівні  заборонити  використання  в Україні  пластикової 

та  поліетиленової  тари. Запровадження  цих  заходів  дасть  змогу суттєво 

знизити обсяги ТПВ, а відповідно й зменшити рівень 

забрудненості  ними  навколишнього  природного  середовища. 

 Цілі та завдання  

1. Подальше налагодження на території Баранівської ОТГ роздільного 

збирання ТПВ.  

2. Продовження роботи щодо обов’язковості укладання населенням ОТГ 

договорів на збирання, вивезення та захоронення ТПВ.  

3. Запровадження енергозберігаючих джерел світла, модернізація 

електромереж зовнішнього освітлення та технічного переоснащення у цій 

сфері.  

4. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

   

  Екологія. 

          Розроблення та затвердження Стратегічної екологічної оцінки.  

Робота спецтранспорту(автовишки) для видалення зелених насаджень в 

межах населених пунктів громади, як аварійних, так і за зверненнями жителів. 

Очистка русел річок Случ та Хомора спеціальним транспортом – 

земснарядом, закупленим за кошти соціально-економічного розвитку у 2021 

році. 

Співпраця з спеціалізованими суб’єктами господарювання щодо 

виявлення забруднювачів природнього середовища – повітря та водних 

об’єктів. 

  

 Енергоефективність. Спільна подальша реалізація у 2022 році Плану дій 

сталого енергетичного розвитку.  

Співпраця з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH в Україні в рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та Асоціацією 

«Енергоефективні міста України» (АЕМУ) в ході запровадження проекту 

«Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки України» за підтримки 

Швейцарії.  

Заміна застарілого вуличного освітлення на енергозберігаючі LED-

світильники.   

Розробка проектно-кошторисної документації на нові лінії вуличного 

освітлення. 

Робота щодо удосконалення системи управління вуличним освітленням - 

придбання засобів керування, а при наявності фінансових ресурсів – 

впровадження автоматизованої системи керування з використанням 

програмного забезпечення та дистанційного обліку);  
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Модернізація систем опалення комунальних будівель (теплоізоляція 

трубопроводів, технічне обслуговування котельного обладнання). 

 

          З  метою  формування  екологічної свідомості в населення щодо 

раціонального поводження з відходами, популяризації  даного  питання ,а 

також виконання природоохоронного законодавства  і  дотримання  

встановлених  Правил  благоустрою на території Баранівської  ТГ  

працівниками  відділу  благоустрою проводилась   значна  роз’яснювальна 

робота серед  населення  громади та  учнівської  молоді . З цих питань було 

підготовлено і опубліковано ряд матеріалів на сторінках  періодичної преси  та  

на  офіційному  сайті  міської  ради.  

 

Загалом на утримання відділу благоустрою та ЖКГ Баранівської 

міської ради за І півріччя 2022 року із загального фонду бюджету 

витрачено 3890,627 тис.грн. з них видатки становлять на: 

І півріччя 

2022 року

І півріччя 

2021 року

1

Оплата праці  та нарахування на оплату 

праці 2 931 371 3 080 377 -149 006

2

Придбання ПММ, канц.товарів та 

господарських матеріалів 598 360 945 749 -347 389

3 Оплата послуг (крім комунальних) 0 111 011 -111 011

4 Оплата комунальних послуг 360 896 272 827 88 069

5

Окремі заходи по реалізації державних 

прогшрам, не віднесені до заходів розвитку 0 506 -506

6 Інші поточні видатки (податки) 0 0 0

Разом 3 890 627 4 410 470 -519 843

№ 

3/п
Назва видатків

Касові видатки, грн.
Відхилення 

+/-

 
 

         Кредиторська заборгованість по видатках становить: 

Станом на 

01.01.20022р.

Станом на 

01.07.20022р.

1

Оплата праці  та нарахування на оплату 

праці 195 186 0

2

Придбання ПММ, канц.товарів та 

господарських матеріалів 354 072 22 927

3 Оплата послуг (крім комунальних) 0 9 539

4 Оплата комунальних послуг 137 395 0

Разом 686 653 32 466

№ 

3/п
Назва видатків

Кредиторська заборгованість,грн.
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Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та 

ЖКГ Баранівської міської ради 

        

1 Вивезення сміття від населення 333355 315 458 -17 897

2
Вивезення сміття від юридичних 

осіб
247113 173 042 -74 071

3
Вивезення сміття від населення по 

старостатах
240508 233 206 -7 302

4 Послуги ринку 30452 46 983 16 531

5 Ритуальні послуги 43145 31 100 -12 045

6 Оренда торгового місця (реклама) 22087 36 504 14 417

7 Послуги по наданню довідок 5056 770 -4 286

8 Прибирання могил 0 525 525

Всього: 921 716 837 588 -84 128

№ 

з/п

І півріччя 

2021 року

І півріччя 

2022 року
Назва послуг

Порівня

ння

 
 

 

Дебіторська заборгованість по доходах становить: 

- станом на 01.01.2022 року – 260,516 тис. грн.; 

- станом на 30.06.2022 року – 406,399 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість по доходах становить: 

- станом на 01.01.2022 року – 13,872 тис. грн.; 

- станом на 30.06.2022 року – 55,010 тис.грн. 

 

        В першому півріччі 2022 року по спеціальному фонду здійснено 

видатків на загальну суму 646,121 тис. грн. , з них видатки становлять на: 

- придбання ПММ, запасних частин та господарських товарів -  427,135 

тис. грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 39,210 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 125,389 тис. грн.; 

- інші поточні видатки (податки)  -  54,387 тис. грн. 
 

Триває Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями 
торгово-тренінгового центру в м.Баранівка . Видатки у І півріччі 2022 року не 
здійснювалися. 

За кошти місцевого бюджету у І півріччі 2022 року було придбано 

піщано-сольову суміш 24т. на суму 12,855 тис. грн. та здійснено посипку доріг 

ТГ у зимовий період. На даний час Баранівська міська рада не розрахувалася 

із постачальником та підрядником. 
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         Освіта 

 

Рішенням 15 сесії 8 скликання від 09 липня 2021 року №516 створено 

гуманітарний відділ Баранівської міської ради до складу якого шляхом 

реорганізації увійшли відділи освіти та культури, сім’ї ,молоді та спорту.  

Рішенням 32 сесії 8 скликання від 28 липня 2022 року №1791 затверджено 

структуру гуманітарного відділу Баранівської міської ради, яка складається: 

- 14 закладів дошкільної освіти; 

- 11 закладів загальної середньої освіти; 

- 3 заклади позашкільної освіти:  

1. Баранівський міський Будинок дитячої творчості; 

2. Баранівська школа мистецтв; 

3. Баранівська дитячо – юнацька спортивна школа; 

- Центр професійного розвитку педагогічних працівників; 

- Група централізованого господарського обслуговування; 

- Міський стадіон. 

Заклади культури: 

- 10 Будинків культури; 

- 10 сільських клубів; 

- 19 бібліотек; 

- Історико – краєзнавчий народний музей 

 

         Освітня стратегія міста спрямована на забезпечення функціонування й 

розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення 

якості надання освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації 

відповідно до вимог суспільства, стану соціальноекономічного розвитку, 

запитів громадян і потреб держави та міста, соціального захисту учасників 

освітнього процесу, упровадження Нової Української школи, ефективності 

використання матеріально-технічної бази та коштів на функціонування і 

розвиток освіти, стабільного функціонування закладів освіти та якісного 

надання освітніх послуг, проведення роботи з впровадження 40т.40о гастроск 

і профільного навчання в основній і старшій школах, забезпечення 

моніторингу якості навчальних досягнень учнів, підвищення рівня 

управлінської діяльності керівників закладів освіти, упровадження новітніх 

інформаційних технологій в освітній процес, підвищення якості освітніх 

послуг відповідно до вимог суспільства, потреб держави, області, району, 

громади. 

  

Дошкільна освіта 
Станом на 30 червня 2022 року в громаді функціонує  12 закладів 

дошкільної освіти, з них 11 ЗДО з режимом роботи 9-10,5 год (4 – ясла-садки, 

7-дитячі садки) та 1  заклад дошкільної освіти з режимом роботи 4 год.  

    Усього в них продовжує роботу 35 груп: із них 5 ясельних, 31 

дошкільна,1 група короткотривалого перебування дітей.  
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     За даними проведеного обліку  у громаді проживають 1082 дитини 

віком  від 0 до 6 років. Кількість дитячого населення переважно зменшилась 

як у сільській місцевості, так і в місті. У 2021/2022 н.р. відвідують дошкільні 

заклади 717 дітей. 36 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом. 

Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної освіти 

становить 96%.  

        Директорами  закладів дошкільної освіти проводиться належна робота 

щодо організації харчування дітей у відповідності статті 35 Закону України 

«Про дошкільну освіту» та Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних  навчальних закладах. У 11 дошкільних закладах освіти 

організовано 3-разове харчування.  Харчується 717 дитина.  Звільнено від 

плати за харчування 112 дітей, з них 50 дітей воїнів АТО. Виконання 

натуральних  норм харчування по ЗДО в середньому становить 76%.  

     Середня вартість утримання одного вихованця за перше півріччя 2022 

року становить 15495,47грн. 

     Організацію освітнього процесу забезпечують 85 педагогічних 

працівників, 62 з яких мають вищу педагогічну освіту та 23 середню фахову.  

 Постійно проводяться заходи щодо забезпечення особистісного 

зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей. У  

ЗДО працюють 11 гуртків  за інтересами. 144 дитини відвідують гуртки з 

розвитку мовлення, оригамі, бісероплетіння,  театральний, хореографічний 

тощо.  

 Здійснюється постійний контроль за станом здоров’я дітей. За 

результатами медичних оглядів складені листки здоров’я та відповідно 

промарковані меблі. Проведений облік дітей, що віднесені до диспансерної 

групи. 

 Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти громади у 

І півріччі 2022 року здійснювалися відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, 

Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших 

нормативно-правових актів. Заклади дошкільної освіти  працюють за 

такими  змістовими напрямками: патріотичне, екологічне виховання, 

формування основ здорового способу життя та  комунікативно-мовленнєвий 

розвиток дошкільників. 

 Працівникам закладів дошкільної освіти постійно надавалася дієва 

допомога з питань організації освітнього процесу,  яка спрямована на пошук 

неординарних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на 

задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту.  

Відомості про освітню діяльність працівників дошкільної освіти громади 

систематично висвітлюються в засобах масової інформації. 

У всіх закладах дошкільної освіти вчасно було проведено поточні 

ремонти.  
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З метою забезпечення якості освіти, економічної ефективності 

функціонування закладів освіти на території Баранівської міської ради, 

у травні 2021 року припинив діяльність Старогутянський та 

Йосипівський  дошкільний навчальний заклад короткотривалого перебування 

дітей. Вихованці садочка будуть переведені до Баранівського ЗДО 

«Сонечко» повного дня, де повноцінно харчуватимуться та матимуть денний 

сон. Гуманітарним відділом буде організовано щоденний підвіз до вказаного 

вище закладу. 

 

Загальна середня освіта 

        Станом на 30 червня 2022 року мережа  закладів загальної середньої освіти 

громади налічує 5 ліцеїв, 3 гімназії  та 3 початкові школи. З метою приведення 

установчих документів відповідно до Закону України «Про освіту», рішенням 

31 позачергової сесії 8-го скликання № 1738-1740 від 30.06.2022 року було 

перейменовано Полянківську ЗОШ І-ІІІ ст. у Полянківський ліцей, 

Кашперівську ЗОШ І-ІІІ ст. у Кашперівський ліцей, Явненську ЗОШ І-ІІ ст. у 

Явненську гімназію. Рішенням 31 позачергової сесії 8-го скликання №1743 від 

30.06.2022 року запроваджено самостійне ведення бухгалтерського обліку 

Баранівським ліцеєм № 1. 

   У І півріччі 2022 року продовжили свою роботу 43 гуртки і секції, якими 

охоплено 778 учнів.  

   Упродовж  І півріччя 2022 року робота Баранівського міського Будинку 

дитячої творчості була спрямована на підвищення ефективності освітнього 

процесу та удосконалення професійної компетенції та продовжили 

отримувати безліч перемог. Зокрема, у Міжнародному дистанційному 

конкурсі-фестивалі мистецтв «MERRY CHRISTMAS», який проходив 9 січня 

2022 року вихованці художньо-естетичного напряму  нагороджені  

найвищими нагородами: 

ГРАН-ПРІ – Максим Первак «Маленький принц» 

ГРАН-ПРІ –Ангеліна Сахно «Кульбаба» 

ГРАН-ПРІ –Юлія Онопрієнко «Планета прагне любові» (Керівник Ірина 

ІЛЬЧУК). 

Лауреат ІІ ступеню - Дмитро Лисюк, керівник Вікторія Бабінець. 

  У січні 2022 року у  Міжнародному багатожанровому  онлайн-конкурсі 

«International art competition festival», який проходив  у місті Львів  вихованці  

художньо-естетичного напряму  отримали такі результати: 

Лауреат І ступеню– Ольга Циганець «Соловей» 

Лауреат ІІ ступеню – Олександра Ткачова «Вітаємо» 

Лауреат ІІ ступеню – Зразкова вокальна  студія  «Первоцвіт» (середня 

вікова категорія) «Фарбуй» 

Лауреат І ступеню- Зразкова вокальна  студія  «Первоцвіт» (молодша  

вікова категорія) «Чомучки» 

Лауреат ІІ ступеню – Анастасія Первак «Прохання до неба» 

Лауреат І ступеню – Олександра Налапко «Тумани» (Керівник Наталія 

НАЛАПКО). 
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     23 січня 2022 року у Міжнародному  фестивалі  творчості «ПЛАНЕТА  

НАТХНЕННЯ»  вихованка художньо-естетичного напряму Олександра 

Налапко, керівник   Наталія Налапко отримала дві нагороди у номінації 

«Естрадний вокал»: 

Лауреат І ступеню – «Мій світ» 

Лауреат І ступеню – «Тумани» 

   У цьому ж місяці у Всеукраїнському багатожанровому двотуровому 

конкурсі мистецтв "РІЗДВЯНА УКРАЇНА", який відбувся у місті Києві 

вихованці декоративно-прикладного та художньо-естетичного напряму   

отримали такі результати: 

 ЛАУРЕАТ І ПРЕМІЇ та володарка відзнаки "ПРИЗ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ", Тамара Олійник у номінації 

«Декоративно-прикладне мистецтво» за роботи «Квітковий мікс», «Рожеві 

птахи» та «Квіткові мотиви». 

 ЛАУРЕАТ І ПРЕМІЇ - Анна Заєць у номінації  «Образотворче 

мистецтво» за роботи «Ромашкове поле», «Зимові візерунки» та «Зимовий 

ранок», (керівник Тетяна БЕНКІНА). 

 ЛАУРЕАТ ІІ ПРЕМІЇ - Софія Симотюк  у  вокальному  жанрі з піснею 

«Святий вечір, добрий вечір!» у віковій  категорії "Малюки", (керівник Ірина 

ІЛЬЧУК). 

Отже, за результатами 2021-2022 навчального року вихованці 

Баранівського міського Будинку  дитячої творчості завоювали  129 дипломів, 

з яких 51 Міжнародних, 36 Всеукраїнських, 10 обласних,                                                       

32 міських. З них: 1 Абсолютне місце, 9 ГРАН-ПРІ, 65 дипломів І ступеню, 

42 диплом ІІ ступеню, 12 дипломів ІІІ ступеню. 

Кількість нагород за  2021-2022 рік за напрямами: художньо -естетичний 

– 80, декоративно-прикладний – 37,  науково-технічний – 6, спортивно-

туристський- 6. 

Головним показником якості освіти безумовно є  зовнішнє незалежне 

оцінювання, яке цьогоріч проводилося у форматі Національного 

мультипредметного тесту. НМТ складали 149 випускників ЗЗСО громади. 6 

здобувачів освіти отримали 200 балів з окремих предметів (історія та 

математика). У 2022 році гуманітарний відділ забезпечив своєчасний 

безкоштовний підвіз учасників до пунктів тестування у м. Новограді-

Волинському.  

У І півріччі 2022 р. четверо учнів Баранівського ліцею №1 презентували 

свої дослідження на  Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН у відділеннях 

«Медицина»,  «Валеологія», «Етнологія» та «Правознавство». Юні дослідники 

успішно захистили власні наукові проєкти та у підсумку  здобули низку 

перемог: І місце – Ковальчук Ольга, учениця 9 класу (секція «Медицина»), ІІ 

місце – Сафронова Оксана, учениця 10 класу (секція «Валеологія»), ІІ місце – 

Шикирява Дар’я, учениця 10 класу (секція «Етнологія»), ІІ місце – Печерська 

Анастасія, учениця 10 класу (секція «Правознавство»).  
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    Упродовж І півріччя 2022 року здобувачі закладів загальної середньої 

освіти брали участь в низці інших інтелектуальних, літературних, мистецьких 

змагань обласного рівня: 

 Переможці та призери обласного етапу всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів (24 учасники, з них – 11 призових 

місць); 

 Переможці та призери обласного етапу дитячо-юнацької патріотичної 

гри «Джура:»: 

 середня вікова група «Азов-Схід» Першотравенського ліцею посіла ІІІ 

місце в онлайн конкурсі ватр «Слава Героям»; 

 середня вікова група «Азов-Схід» та старша вікова група рій «Вільні 

козаки» Першотравенського ліцею посіли ІІІ місце в онлайн конкурсі 

«Рятівник»; 

 призери онлайн конкурсу «Рятівник»: рій «Золота булава» 

Кашперівського ліцею, рій «Хоробре серце» Баранівського ліцею №1. 

 Переможці та призери обласної екоакції «Квітни, рідна Україно»: 

 ІІ  місце - вихованці гуртка «Журналістика» Першотравенського ліцею;  

 І місце - номінація «Авторське фото» (Конончук Олександр, 11 клас 

Баранівський ліцей №1); 

 ІІ місце - номінація «Авторське фото» (Мирончук Тетяна, 10 клас 

Баранівський ліцей №1); 

  ІІІ місце - номінація «Авторське фото» (Маркусь Назар, 4 клас філія 

«Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук). 

 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

 Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баранівської 

міської ради забезпечує організацію щорічного підвищення кваліфікації 

усіх  педагогічних працівників   ЗЗСО та планового  працівників ЗДО і ЗПО на 

базі  обраних ними  суб’єктів за кошти   місцевого бюджету, у тому числі  в 

рамках регіонального замовлення. У 2022 році укладено договори  на надання 

послуг із підвищення кваліфікації з Житомирським ОІППО за регіональним 

замовленням для 233 педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти за 30-годинною програмою та 17 педпрацівників закладів дошкільної та 

позашкільної освіти за 120-годинною програмою на загальну суму 129430 

грн., із Житомирським медичним інститутом для 2 медичних сестер закладів 

дошкільної освіти та Обласним центром підвищення кваліфікації працівників 

культури, мистецтва і туризму для 4 бібліотекарів закладів загально середньої 

освіти. Станом 01.07.2022 року за регіональним замовленням підвищили 

кваліфікацію 230 педпрацівників ЗЗСО (92% від запланованого обсягу) та 2 

бібліотекарів ЗЗСО. Для оплати наданих послуг із місцевого бюджету 

виділено відповідно 113090 грн. та 3600 грн. 
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Окрім того, наші педагоги мають можливість удосконалювати свої фахові 

компетенції в системі неформальної освіти на тренінгах, які проводять 

консультанти центру професійного розвитку.  

Свою основну діяльність ЦПРПП спрямував на підтримку освітян 

громади та надання їм системної різнопланової допомоги щодо організації та 

завершення освітнього процесу в умовах війни. Попри карантинні обмеження 

та війну працівникам ЦПРПП вдалося провести 8 тренінгових занять різного 

спрямування, які відвідали 163 педагоги.  Пріоритетним напрямом стало 

оволодіння педагогами громади інформаційно-цифровою компетентністю. 

Центром створено ряд відео консультацій, які є у відкритому доступі, 

розміщені на ютуб-каналі, сайті Центру. Навчальним контентом уже 

скористалися 367 освітян. У цілому за звітний період на сайті було висвітлено 

більше 25 освітніх новин, які нараховують 266 переглядів. Також на своїй 

сторінці у фейсбуці Центр систематично здійснює онлайн-опитування з метою 

подальшого планування діяльності, звітує про проведені заходи, розміщує 

важливі оголошення та освітні матеріали різноманітної тематики. Так із січня 

по червень 2022 року опитуваннями щодо діяльності освітніх спільнот було 

охоплено 89 педагогів та 168 щодо підготовки до нового 2022-2023 н.р. 

ЦПРПП здійснює освітню діяльність у співпраці з Житомирським 

ОІППО. Так консультанткою центру Побережник С.С. з січня 2022 року було 

проведено  9 онлайн-занять, якими було охоплено близько 1000 педагогічних 

працівників області, на актуальну тематику щодо впровадження 

громадянської освіти в роботу вчителів суспільних дисциплін та викладання 

міжнародного гуманітарного права. Побережник С.С. як тренер-методист 

долучилася до проведення експрес-курсу з міжнародного гуманітарного права 

для освітян Житомирської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та 

Київської областей, який був ініційований Українською Гельсінською спілкою 

у співпраці з МОН України. У заході було залучено понад 300 освітян. 

На замовлення педагогів Баранівського ліцею №1 провели  тренінг в 

онлайн-форматі на тему «Правила війни та Україна. Дітям про основи безпеки 

та правила поведінки під час війни».   

 З метою надання психологічної допомоги педагогам та батькам під час 

війни працівниками Центру було створено освітній відеоконтент із 

залученням психологів Баранівських ліцеїв Герасимчук В.М. та Ковальчук 

Л.М., який в перші тижні війни переглянуло 267 осіб. 

З метою  інформування широкої педагогічної громадськості про новітні 

досягнення освітян Баранівської громади, поширення інноваційного 

педагогічного досвіду ЦПРПП проведена виставка  педагогічної творчості 

«Сучасна освіта Баранівської  громади–2022», на яку педпрацівниками 

закладів освіти було подано 19 робіт. Усі роботи  представлені на обласній 

педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2022» та відзначені 

дипломами учасника, серед них і науково-методичний посібник 

консультантки Центру Шикирявої Н.М. 

У І півріччі 2022 року у відповідність до нового освітнього законодавства 

приведені установчі документи 11 закладів загальної середньої та 4 
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дошкільної освіти, забезпечений консультативний супровід розробки 

стратегій розвитку 5 закладів освіти. 

ЦПРПП продовжує працювати над вирішенням основних освітніх питань 

та захисту прав в освіті в умовах воєнного стану, долучається до пошуку 

оперативних рішень та інформування, як організовувати освітній процес дітям 

у місцях їх постійного проживання та місцях евакуації, коли завершувати 

навчальний рік, як оцінювати учнів та видавати документи про освіту, як 

забезпечити оплату праці працівникам закладів освіти, як здійснювати 

атестацію педагогічних працівників, як надавати психологічну підтримку 

дітям тощо.  

 

Фінансово-господарська діяльність 

Загальний бюджет галузі освіти ОТГ за перше півріччя 2022 року 

становить 95,892 млн. грн. з них: освітня субвенція – 41,050 млн. грн. Касові 

видатки місцевого бюджету – 71,762 млн. грн. з них: освітня субвенція – 37,377 

млн. грн. 

Загалом за 6 місяців 2022 року з бюджету громади на всі ці видатки 

використано 71,762 млн. грн. У тому числі: 67,779 млн. грн. на заробітну плату 

з нарахуваннями, 490 тис. грн. на продукти харчування, 620 тис. грн. на 

природний газ, 350 тис. грн. на тверде паливо, 805 тис.грн. на електроенергію, 

531 тис.грн. на бензин, автозапчастини, госптовари та матеріали. 

 

2. 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». 

 

3. Проблемні питання 

 - необхідність будівництва спортивного залу, перекриття даху та 

утеплення фасаду школи в опорному закладі освіти «Баранівський ліцей №2 

ім. О. Сябрук»; 

- проведення заходів по протипожежній безпеці;  

- заміна електропроводки в Полянківському ліцеї; 

- заміна перекриття даху, туалетів, їдальні, роздягальні спортивного залу 

Кашперівського ліцею;  

- ремонт внутрішніх туалетів у Полянківському ліцеї та Кашперівському 

ліцеї; 

- реконструкція системи опалення з переходом на альтернативні види 

палива Баранівський ліцей № 1; 

- перекриття даху, утеплення приміщення, заміна вікон, облаштування 

бомбосховища у Першотравенському ліцеї; 

- ремонт даху  корпусу №2 ЗДО «Сонечко»; 
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- завершення термомодернізації будівлі Баранівського ЗДО 

комбінованого типу "Сонечко"; 

- добудова музичної зали, твердого покриття на території Полянківського 

ЗДО "Ялинка"; 

- укриття асфальтного покриття у Кашперівському ЗДО ''Ромашка''; 

- ремонт усіх приміщень, котельного обладнання та системи опалення, 

підмостки, укриття цивільного захисту, майданчиків і асфальтного покриття 

доріжок, площадок, огорожі, ремонт покрівлі. Створення нового освітнього 

простору. Встановлення системи оповіщення та блискавкозахисту 

Першотравенського ЗДО "Мрія". 

 

КУЛЬТУРА,  РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Основна мета розвитку галузі культури полягає у забезпеченні 

функціонування існуючих закладів культури, розвитку мистецтва та 

самодіяльної народної творчості, задоволення культурних потреб широких 

верств населення тощо.  

Гуманітарному відділу Баранівської міської ради підпорядковані та 

підзвітні наступні заклади: 18 бібліотек, КУ «Баранівська бібліотека для 

дорослих та дітей», Баранівський міський будинок культури ім. А.Пашкевича, 

сільські та селищні будинки культури – 9; сільські клуби - 10, КУ «Історико-

краєзнавчий народний музей», Баранівська школа мистецтв, міський стадіон, 

ДЮСШ. 

        Метою галузі культури є   духовний розвиток особистості, формування 

громадської думки та розвиток української нації, її історичної свідомості, 

традицій і культури, народної творчості, задоволення культурних потреб і 

організації відпочинку населення.  

        Основний фонд КУ «Історико - краєзнавчий народний музей» 

Баранівської міської ради на 01.07.2022 року нараховує 8975 одиниць 

збереження. За період роботи з 01.01.2022 року по 01.07.2022 року було 

проведено у режимі онлайн 5 фотодокументальних виставок та 2 декоративні-

прикладні виставки. Створено кімнату-студію для проведення майстер-класів 

та виставок робіт майстрів народної творчості. Проводяться зустрічі з 

цікавими людьми, живописцями, поетами, піснярами, до яких залучено 

переселенців з інших регіонів країни. За цей період музей відвідало близько 

100 осіб. Продовжено роботу зі співпраці з мистецтвознавцями, художниками 

з різних куточків країни. Триває робота з розвитку туризму в громаді. У мережі 

«Facebook» створено групи «Туристичні події Баранівщини» та «Музей 

фарфору Баранівської ТГ».  

        З нагоди відзначення Міжнародного свята літератури і мистецтва «Лесині 

джерела» створено відеоролик про туристичний маршрут «Місце натхнення: 

«Лесин край». 

       У благодійній акції на підтримку ЗСУ до Дня Української Державності 

взяли участь майстри декоративно-прикладного мистецтва Баранівської 

громади. 63 роботи майстрів передано до обласного центру народної творчості 

м. Житомир. 
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          Належна увага приділяється охороні культурної спадщини. На обліку 

перебуває 77 пам’ятників культурної спадщини. Розпочато роботу з 

поновлення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини. 

         Упродовж звітного періоду бібліотечне обслуговування населення 

громади здійснювали 15 публічних бібліотек. Із них КУ «Бібліотека для 

дорослих та дітей» Баранівської міської ради, 2 – селищні бібліотеки  та 12 

сільських. Основні завдання і напрями роботи бібліотек Баранівської ТГ в 1-

му півріччі 2022 року були спрямовані на: 

- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, культури, 

виховання національної свідомості; 

- розширення бібліотечного простору за рахунок віртуального; 

- створення умов для інтелектуального, естетичного, соціального і 

морального розвитку користувачів бібліотек; 

- розширення кола соціального партнерства, співпраця з іншими 

закладами культури, громадськими та творчими організаціями. 

        Для відзначення Дня Соборності України проведено цикл заходів на тему: 

«День Соборності України – символ національного єднання українського 

народу».  

      У  бібліотеках ТГ були відкриті книжкові виставки та полички: «Єдина і 

Соборна» (КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради), 

«Соборність України: від ідеї до сьогодення» (с. Смолдирів), «Моя єдина 

Україна для всіх вона, як оберіг» (смт. Полянка, с. Марківка, с.Рогачів), 

«Злука. Соборність. Воля» (с. Стара Гута), пізнавальний екскурс «Соборна 

мати Україна, одна на всіх, як оберіг» (смт. Першотравенськ). 

          27 січня в усьому світі відзначався Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту. З приводу цього працівники бібліотек Баранівської ТГ для 

користувачів організували тематичні полиці: «Голокост – пам’ять задля 

спасіння» (КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради, 

смт. Полянка), «Свіча Голокосту не згасне» (с.Зеремля), «Голокост – трагедія 

всесвіту» (с.Стара Гута), проведено інформину «Голокост: маловідомі факти 

історії» (смт. Першотравенськ) та ін. 

         До відзначення трагічної події боїв під Крутами 29 січня та з метою 

збереження пам’яті про ті героїчні дні в бібліотеках Баранівської ТГ було 

проведено цикл заходів: «Крути – наша слава, наша історія» до якого увійшли 

фотогалереї пам’яті: «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений 

політ», «Понад усе вони любили свій коханий край» (с. Гриньки,  смт. 

Полянка), «Квіти у полі, там, де Крути…» (с. Рогачів), «Нас було тільки 

триста» (с. Стара Гута, с. Смолдирів) та ін. 

           До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні проведено онлайн 

фотовиставки «Герої не вмирають» (КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» 

Баранівської ради, смт. Полянка, с. Марківка), виставки літератури і 

фотоматеріалів були розгорнуті в бібліотеках с.Стара Гута «Це зорі твої 

Україно», смт. Першотравенськ «Пам’яті Героїв Небесної Сотні». 
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            28 червня у  КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської 

ради  було проведено зустріч за круглим столом «Конституція України – новий 

відлік». 

              У цьому році вперше 28 липня українське суспільство відзначило 

День Української Державності. У КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» 

Баранівської міської ради  було проведено годину спілкування «Держава – це 

ми» та онлайн-презентацію книжкової виставки «Найкраща країна – моя 

Україна».  

         У бібліотеках ТГ було проведено години державності «Живи та міцній 

українська державо» (смт. Полянка), «Пригорнусь душею до Вкраїни, 

засміюсь, заплачу, помолюсь..» (с.Зеремля), « Україна – це ми» (с. Рогачів),  

«Хай квітне щаслива моя Україна» (с.Суємці). 

       Проведені заходи Баранівським міським будинком культури ім. А. 

Пашкевича та клубними установами за перше півріччя 2022 року: 

Мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків: 

- день Соборності України; 

- вшанування пам’яті жертв Голокосту; 

- день народження А. Пашкевича; 

- вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

- день Героїв Небесної Сотні; 

- день народження Т.Г. Шевченка; 

- день пам’яті Чорнобильської трагедії; 

- день Європи; 

- день Героя; 

- день скорботи і вшанування жертв війни в Україні; 

- день Конституції України; 

- День Української Державності. 

       Участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних Фестивалях-

конкурсах: 

- всеукраїнський конкурс автентичного сольного співу «Животоки» в 

рамках «Міжнародного свята літератури і мистецтв Лесині Джерела» (Гран-

прі фестивалю); 

- літературні читання «У вінок шани Лесі Українки» в рамках 

«Міжнародного свята Лесині джерела»; 

- Міжнародний конкурс « Змагаймося за нове життя присвячений Л. 

Українці (дипломи першого та другого ступеня в номінації художнє читання); 

- всеукраїнський фестиваль - конкурс народного хорового мистецтва ім. 

І. Сльоти «А льон цвіте»; 

- обласний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні « Кришталь 

мелодій» (дипломи першого ступеня гурт «Козаки - козаченьки» та дует 

«Гармонія»); 

- обласний фестиваль-конкурс колядок, щедрівок та вертепів «Різдвяна 

зірка».  

         Баранівська школа мистецтв Баранівської міської ради  нараховує 354 

учні, з них надано пільги по оплаті за навчання 125 учням. 
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         Вихованці закладу взяли участь у наступних конкурсах та фестивалях: 

1. Онлайн – конкурс «Коли гримлять гармати, муза не мовчить!»; 

2. Проєкт  MUSIC FOR FUTURE  м. Кшижов (Польща);   

3. Обласний багатожанровий дистанційний благодійний фестиваль - 

конкурс «Сонячні промінчики»!  Тетерівська ТГ; 

4. Всеукраїнський Благодійний Фестиваль Мистецтв  «Паляниця - Фест»  

м. Харків;   

 5. Благодійний фонд BGV Charity Fund м. Прага (Чехія). Збір коштів 

дітям з України, які постраждали від війни;  

 6. Всеукраїнський двотуровий фольклорний фестиваль-конкурс «Зимова 

легенда» м. Харків;   

 7. Обласний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні «Кришталь 

мелодій» (народний вокальний ансамбль викладачів школи «Резонанс»); 

8.Обласний фестиваль-конкурс сучасної естрадної пісні «Кришталь 

мелодій» (дует викладачів у складі Ю. Ейсмонт - Мігей та Л. Бондарчук);  

9. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений 

Шевченківським дням  м. Житомир; 

10. Майстер-клас «Воскова свічка»; 

11. Майстер-клас до дня закоханих  «Солодка валентинка»; 

12. Майстер-клас до Великодніх свят «Великодні писанки»; 

13. Пленер «арт терапія» до Дня захисту дітей; 

14.Зональний конкурс дитячого малюнку «Лесині стежини», 

присвяченого дню народження Лесі Українки;  

15. Міжнародний конкурс мистецтв «Новорічне диво».  

 

Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною виховного процесу 

дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої громади. Її 

основне призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних і 

функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення 

обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу. 

Організацію роботи з фізичної культури і спорту здійснює гуманітарний 

відділ відповідно до реалізації Програми розвитку фізичної культури та 

спорту. 

Для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного 

оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, 

самореалізації, набуття навичок здорового способу життя на території громади 

функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа.                            У 

ДЮСШ працює чотири відділення з таких видів спорту: футбол, волейбол, 

легка атлетика та важка атлетика, у яких займається 317 вихованців, що  

відповідає показникам  аналогічного періоду минулого року. 

Для створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та 

спортом в громаді розташовано 86 спортивних споруд. 

Навчально-тренувальний процес у ДЮСШ здійснюють 11 тренерів-

викладачів, з них – чотири штатних. 
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Протягом звітного періоду було проведено 5 спортивних заходів для всіх 

верств населення та взяли участь в 3 обласних змаганнях. Організовано роботу 

групи здоров’я з волейболу та футболу при Міському стадіоні. Всього 

охоплено організованою фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою 

412 чол., що складає всього 2  % від загальної кількості населення. 

Основні проблеми: 

 Проведення капітального ремонту з термосанацією фізкультурно-

оздоровчого залу м.Баранівка, яке б відповідало вимогам для проведення 

місцевих спортивних заходів для дітей, молоді та населення громади із різних 

видів спорту та проведення змагань обласного та Всеукраїнського рівнів; 

 недостатня кількість спортивного обладнання у закладах освіти для 

занять фізичною культурою та спортом під час уроків та у вільний від 

навчання час; 

 потреба в удосконаленні системи організаційного та кадрового 

забезпечення розвитку фізкультурно-спортивної сфери; 

 недостатній рівень фінансового забезпечення проведення змагань; 

 недостатня мережа спортзалів і стадіонів для заняття фізичною 

культурою та спортом; 

 недостатня зацікавленість підприємців, комерційних та інших структур 

щодо розвитку фізичної культури та спорту; 

 не створено систему пропаганди здорового способу життя; 

 необхідність реформування організаційних основ фізкультурно-

спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-

спортивних клубів, починаючи із школи, які б забезпечили належне 

проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів на території громади; 

 відсутність використання народних традицій при проведенні спортивно-

масової роботи; 

 відновлення втрачених традицій фізичного вдосконалення молоді; 

 формування резерву та підготовки тренерських кадрів, працівників у 

галузі фізичного виховання. 

 

Основні завдання: 

 удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних 

груп населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними вправами; 

 підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи 

відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для розвитку 

індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки; 

 збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури та 

спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних 

споруд; 

 удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури та спорту, 

запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально-технічного, 

наукового, методичного та інформаційного забезпечення. 
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Основні показники розвитку 

Показники 2022, 

прогноз 

2023, 

прогноз 

2024, 

прогноз 

Кількість населення, яке 

охоплено всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи, чол. 

1200 2000 2500 

Мережа закладів фізкультури 

та спорту,  од. 

3 3 3 

 

 

Заходи щодо виконання основних завдань: 

№ 

з/п 

Зміст заходів Відповідальні 

за виконання 

1 Проведення щорічного місячника 

«Спорт для всіх – спільна турбота» по 

облаштуванню спортивних 

майданчиків після зимового періоду 

для нормального їх функціонування у 

літній та осінній період. 

Гуманітарний відділ 

 

Напрямки розвитку фізичної культури і спорту 

 фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-

виховній сфері; 

 фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-

побутовій сферах; 

 фізичне виховання серед сільського населення; 

 дитячо-юнацький спорт та спорт вищих досягнень; 

 масовий спорт; 

 фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність 

серед інвалідів; 

 спорт ветеранів; 

 фінансове забезпечення; 

 кадрове забезпечення, соціальний захист; 

 медичне забезпечення; 

 інформаційне забезпечення. 
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Обсяг фінансування галузі фізичної культури і спорту у 2022- 2024 

роках 

Обсяг 

фін-я у 2022 

році 

(тис. грн.) 

Обсяг 

фін-я у 2023 

році 

(тис. грн..) 

Обсяг  

фін-я у 2024 

році 

(тис. грн..) 

 

Разом 

450 200 250 900 

 

 

Соціальна сфера 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 

забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території громади у 

сфері соціального захисту населення. 

При управлінні діють структурні підрозділи 

- центр надання соціальних послуг; 

- багатофункціональний центр реабілітації; 

- відділ бухгалтерського обліку; 

          Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів 

надає базові соціальні послуги. Станом на 01.07. 2022 року було надано 

послуг: 

1.Догляд вдома -  за 1 півріччя 2022 року надано послуг для 292 осіб. На кінець 

року на обслуговуванні перебуває 275 осіб; 

2.Соціальний супровід – соціальним супроводом охоплено 17 сімей; 

3.Соціальна інтеграція та реінтеграція – 10 осіб; 

4.Соціальне супроводження прийомних сімей – здійснюється для 7-ти  сімей, 

в яких виховується 10 дітей; дитячий будинок сімейного типу-1, в якому 

виховується 10 дітей, з них 6 дітей прийомних, 1 дитина під опікою та 3 дитини 

рідних.  

5.Консультування - надано 370 послуг; 

6.Представництво інтересів – 12 осіб; 

7.Соціальна профілактика – надано 5-м особам  10 послуг; 

8.Соціальне таксі – 25 послуг для  12  осіб  ; 

9.Натуральна допомога -  видано 1550 особам 14 827 кг одягу, взуття, тощо; 

10.Інформування – надано 619 послуг; 

11.Послуга прокату – надано 19 послуг 15  особам. 

У 2021 році запроваджена нова соціальна  послуга «Патронату над 

дитиною». Кандидати у патронатні вихователі пройшли навчання у м. Києві. 

Влаштовано на тимчасове виховання у 1 півріччі 2022 року  4 дітей.   

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. У І 

півріччі 2022 року  було надано послуги реабілітації 50 дітям ( з них 13 дітей з 

інвалідністю), та надано послуги дітям, які належать до групи  ризику, щодо 

отримання інвалідності – 37 дітей. 
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За рахунок субвенції з державного бюджету у 2021 році було 

перераховано кошти 

- КПКВК 0816083 на придбання житла особі з числа-дітей сиріт на суму 

382 540,00 грн., у 1 півріччі 2022 року  придбано квартиру  на суму 382 493,88 

грн. 

- КПКВК 0813223 воїну афганцю 727 435,80  грн. 

- КПКВК 0813221 воїнам АТО/ООС – 2 чол. на суму 2 028 748,68 грн. , 

у 1 півріччі 2022 року 1 чол. придбано квартиру на суму  1 101 543,24 грн. 

 

 

 Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм 

 

Всі заходи,  які передбачаються у наведеній таблиці на 2022 рік мають 

плановий характер та  будуть здійсненні тільки при наявності відповідних 

бюджетних призначень. 

 

№ 

п/п 
Назва проекту 

Загальна 

вартість 
(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет  

Інші 

джерела  

1 
Проведення опалювальної системи в 

Центрі надання соціальних послуг ( 

Соборна,55) 

 200,00   
200,00  

 
 

2 
Капітальний ремонт покрівлі в 

приміщенні Центру надання соціальних 

послуг (Соборна,55 

250,00  
250,00 

 
 

3 
Придбання та встановлення гаража 

(Соборна,55) 
70,00  

70,00  

 
 

Станом на 01.07.2022 року кошти на вищевказані проекти не передбачалися. 

 

Соціальна робота в Баранівській громаді проводиться на належному 

рівні. 

 

         Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених, батьківського піклування». постановами Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», іншими нормативно-

правовими документами служба у справах дітей міської ради забезпечує 

реалізацію на території громади державної політики з питань соціального 

захисту дітей, зокрема забезпечує безпосереднє ведення справ і координацію 

діяльності стосовно захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

http://novograd.osp-ua.info/userfiles/file/2012/22102012/123.doc
http://novograd.osp-ua.info/userfiles/file/2012/22102012/123.doc
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Станом на 01.07.2022 року на первинному обліку служби у справах дітей 

перебуває 92 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 

влаштовані до сімейних форм виховання 90 дітей, підлягають усиновленню 23 

дитини.  

           На протязі I півріччя створено дитячий будинок сімейного типу та 

прийомну сім’ю, влаштовано 8 дітей. Всього на території громади функціонує 

7 прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей. 

          На території громади функціонує сім’я патронатного вихователя, де 

протягом 1 півріччя перебувало 6 дітей. 

          Протягом звітного періоду на первинний облік служби у справах дітей 

поставлено 4 дітей. 

Станом на 01.07.2022 року на обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах служби у справах дітей перебуває 100 дітей із 38 сімей. 

Протягом року службою у справах дітей у спільній роботі з фахівцями із 

соціальної роботи УСЗН міської ради, представниками старостинських 

округів міської ради, медичними працівниками, Баранівським РС УДСНС 

України у Житомирській області здійснено обстеження 56 сімей, які 

переважно (за результатами проведеної оцінки потреб дитини та її сім’ї) 

перебувають у складних життєвих. 

Спільно з інспектором СЮП відділу поліції проведено 2 

профілактичних рейди «Діти вулиці», в ході яких обстежено 11 сімей з метою 

проведення профілактики правопорушень, бесід з батьками щодо наслідків 

безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей,   

налагодження побуту та інше.  

Протягом I півріччя 2022 року проведено 6 засідань комісії з питань 

захисту прав дитини, розглянуто 16  нагальних питань. 

При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів дітей 

обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною 

юридичною особою. Так, протягом I півріччя 2022 році взято участь у 4 

судових засіданнях по захисту прав та законних інтересів дітей. 

Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист майнових 

та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа. За поданням служби у справах дітей 3 дітей, які досягли 16-

річного віку взято на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і на соціальний квартирний облік та інше.  

 

  

Надання адміністративних послуг. 

 

        Центр є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється 

виключно через адміністраторів за принципом «єдиного вікна». 

       Основним завданням Центру є  – своєчасне, повне і якісне надання 

адміністративних послуг населенню. 

      До безперечних переваг роботи ЦНАП можна віднести: 
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 спрощене й комфортне отримання громадянами адміністративних 

послуг, 

 протидію корупції та уникнення використання посередницьких послуг, 

 повне інформування клієнтів та відвідувачів  з будь-яких питань, 

 організацію інформаційного обміну даними між службами і повний 

контроль за здійсненням їх адміністрування, 

 скорочення кількості документів, що подаються замовниками в складі 

вхідного пакету документів. 

    На теперішній час в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мають 

можливість отримати 285 видів послуг. У тому числі через Центр надаються 

платні послуги. 

Плата за надання адміністративних послуг зараховується до  міського 

бюджету та до державного бюджету.  

У  2022 році, на період військового стану, ЦНАП жодного дня не припиняв 

роботу. 

Більш того, адміністратори ЦНАП намагалися допомогти громадянам 

надаючи вичерпні консультації щодо отримання адміністративних послуг.  

Статистика обслуговування                                                                                                           
    Протягом І півріччя 2022 року до Центру надання адміністративних послуг 

надійшло 7459  звернень,  а саме: 

- питання місцевого значення (житло, містобудування, земля, благоустрій 

тощо) -347; 

- паспортні послуги (вклейка 25-45років) – 6; 

- державний земельний кадастр – 746; 

- реєстрація речових прав на нерухоме майно – 523; 

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців -78 

адмінпослу, 162 консультації; 

- реєстрація громадських об’єднань – 3; 

-  реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 1769; 

- адмінпослуги соціального характеру — 3987. 

Робота сектору реєстрації місця проживання 

 

За  І-ше півріччя 2022 року було прийнято – 1769  осіб, а саме: 

зареєстровано місце проживання – 108 осіб; 

знято з реєстрації місця проживання – 148 особу; 

здійснено перереєстрацію місця проживання – 514 особам; 

видано довідок та витягів з реєстру – 999 штук; 

Також розглянуто адміністративних справ – 21 ; 

оформлено будинкових книг – 15 шт.; 

опрацьовано запитів –   22 шт.;  

надано консультацій – 1018 шт. 

    

     Важливим завданням сектору, є необхідність обробки запитів, які 

надходять як від державних органів влади, так і від структурних підрозділів 
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Баранівської міської ради. Необхідно зауважити, що запити від державних 

органів влади містять чіткі строки виконання і працівники сектору жодного 

разу не порушили термінів при наданні відповідей. 

Працівники сектору завжди в повному складі беруть активну участь у 

заходах, які ініціює міська рада, виконують доручення керівників без жодних 

зауважень. 

 

З метою створення для громадян максимально доступних та якісних 

умов отримання  послуг соціального характеру проведена робота щодо 

запровадження надання послуг соціального характеру через ЦНАП. 

Запроваджено інтегрування кейсу адмінпослуг соціального характеру, 

запроваджено практику системної взаємодії між структурними підрозділами 

соціального захисту населення та ЦНАП з питань якісної організації надання 

послуг в т.ч. навчань для адміністраторів. Таким чином на сьогодні в ЦНАП 

протягом І півріччя 2022 року надавалось 46 послуг соціального характеру. 

Всього надано за І півріччя 2022 року 3978 адміністративних послуг за 

допомогою програмного комплексу «Соціальна громада» (електронно) 

Допомоги- 2326 

Субсидії –851 

Пільги - 801 

 

Щоденні консультації діловодів старостинських округів щодо порядку 

та організації прийому громадян в частині надання адміністративних послуг 

та повідомлення про їх рішення. 

Замовлено на сайті ДП Інформаційно – обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики два модулі для встановлення програмного 

комплексу в старостатах. 

        З метою забезпечення реалізації експериментального проєкту   

“єМалятко” Центр надання адміністративних послуг  приєднався до 

загальнодержавного проєкту метою якого є спрощення отримання державних 

послуг, допомога батькам немовляти уникнути бюрократії та надати 

можливість займатися приємними сімейними турботами замість тяганини з 

документами.   

Щоб отримати послугу, батькам буде необхідно мати при собі паспорти, 

ІПН (за наявності), медичне свідоцтво про народження та 20 вільних хвилин 

для заповнення заяви з адміністратором. 

Впровадження послуги єМалятко реалізується Міністерством цифрової 

трансформації України за підтримки програми EGAP (Швейцарська 

Конфедерація та Фонд Східна Європа), SURGe за підтримки Уряду Канади, 

проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми U-LEAD з Європою. 

Також з метою задоволення потреб та інтересів мешканців територіальної 

громади до переліку послуг ЦНАП було включено послуги регіонального 

сервісного центру МВС в Житомирській області та підписано угоду про 

співпрацю. 
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Пересувний центр виїжджає за графіком у м Баранівка і надає громадянам 

найбільш поширені адміністративні послуги сервісних центрів МВС: 

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, 

видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання 

довідок про відсутність судимостей. Це вперше, коли не громадяни мають 

їхати за отриманням державних послуг, а державний сервіс рухається до 

громадян.  

Велика увага приділяється підвищенню рівня професіоналізму та 

обізнаності адміністраторів. Адміністратори ЦНАП постійно підвищують свій 

рівень кваліфікації шляхом участі в онлайн семінарах, які організовують 

Мінцифра та на цифровій платформі “Дія” . Після участі в навчанні 

адміністратори ЦНАП отримали відповідні сертифікати. 

   З метою організації системи доступності адміністративних послуг 

Центром надаються послуги не лише мешканцям міста. Так, низка видів 

послуг надаються мешканцям і суб’єктам господарювання інших населених 

пунктів. 

  Також для створення зручних та доступних умов отримання послуг 

суб’єктами звернень у межах Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади утворено 13 віддалених місць для роботи адміністраторів ЦНАП, у 

яких обслуговування здійснюють старости-адміністратори відповідних сіл та 

селищ. 

Для оплати послуг в приміщені ЦНАП встановлено платіжний термінал, 

в якому можна здійснити оплату адміністративних послуг, а саме: 

за  реєстрацію місця проживання, реєстрацію нерухомого майна, послуги ДЗК, 

сплатити комунальні платежі, здійснити поповнення мобільного, інтернет 

зв’язку, сплатити земельний податок з фізичних осіб та  здійснити інші 

платежі.  

Відвідувачі мають можливість скористатись безкоштовним WI-FI. 

        

Охорона здоров’я 

 

Діяльність у галузі охорона здоров’я протягом шести місяців 2022 року 

була спрямована на забезпечення доступності медичної допомоги первинного, 

вторинного рівнів для мешканців міста. Протягом останніх років в місті 

відбуваються процеси модернізації сфери охорони здоров’я, спрямовані на 

формування єдиного медичного простору з метою покращення якості та 

доступності медичної допомоги кожному мешканцю. 

Мета розвитку галузі: продовження удосконалення системи охорони 

здоров’я, в інтересах мешканців громади на отримання якісної та доступної 

медичної допомоги на відповідному стандартам рівні. 

 

Надання первинної медичної допомоги населенню Баранівської  

ТГ  протягом шести місяців 2022 року здійснювалося КНП «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради.  



59 

 

До структури Центру входило: 6 АЗПСМ. Штатна чисельність 

підприємства становила 41особа  із них 7 лікарів та 16 середній медичний 

персонал. 

Пріоритетними напрямками розвитку первинної ланки надання 

медичної допомоги населенню Баранівської ТГ в 2022 році є покращення 

матеріально – технічної бази Центру ПМСД  в плані закупівлі лабораторного 

обладнання та створення належних умов для покращення медичного 

обслуговування населення (приведення до ДБН приміщення Центру щодо 

доступності мало мобільних груп населення та людей з інвалідність). На 

виконання даних цілей в фінансовому плані КНП «Центр ПМСД» Баранівської 

міської на 2022 рік  передбачено закупівля  лабораторного обладнання за 

кошти НСЗУ (100 тис.грн.) та проведення ремонтів АЗПСМ згідно до норм 

ДБН в плані доступності за кошти місцевого бюджету (289 тис.грн.). 

Реалізвація даної мети дасть можливість покращити 

діагностичний процес на рівні первинної ланки та поліпшити умови надання 

первинної медичної допомоги населенню Баранівської ТГ. 

 

Вторинна ланка  
Станом на 01 липня 2022 року на підприємстві працює 213 фізичних осіб (штатна 

чисельність – 253,75), з них лікарів -  38 , середнього медичного персоналу - 97, 

молодшого медичного персоналу - 39, спеціалістів - 13, обслуговуючого 

персоналу – 26 чоловік. 

     За І півріччя 2022 року в стаціонарі проліковано 1718 пацієнтів:  
Профіль ліжок Кількість ліжок Проліковано хворих 

Терапевтичні  10 188 

Кардіологічні 15 105 
Інфекційні 19 272 

Інфекційні дитячі - 52 
Хірургічні 20 354 
Травматологічні 10 170 
Паліативні 5 27 
Гінеколологічні 10 84 
Неврологічні 16 210 
Дитячі 15 247 

 Реанімаційні  9 

Всього по ЦРЛ 120 1718 

        У стаціонарі проведено 251 операція, в т.ч. прооперовано 30дітей. 

       Амбулаторно проліковано 38824 хворих, у т.ч. 3865 дітей;  

Лікарями стоматологами проліковано 5151 чоловік, в т.ч. 1798 дітей; 

Проведено 673 операції, в т.ч. прооперовано 57 дітей. 

       Бюджет лікарні на 2022 рік запланований в сумі –57054,9 тисяч гривень.  

За І півріччя 2022р. надійшло грошових коштів – 30565,26 грн., з них : 

  з місцевого бюджету –703,2тис.грн. на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв.  

 власні надходження становлять –1097,1тис.грн.,в т.ч.: 

          за Договором з НСЗУ - 28764,96тисяч гривень,   
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надання платних   послуг – 307,2тис.грн., 

здача в оренду майна – 192,1тис.грн.,  

відшкодування комунальних та експлуатаційних  послуг -591,3тис.грн.,  

здача брухту, склобою – 2,0тис.грн.,   

благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб – 4,5тис.грн. 

      Рішенням 45 сесії 8 скликання міської ради від 26.06.2020р. затверджена 

«Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги 

незахищених категорій населення із групи ризику на 2020-2022роки» , основним 

джерелом фінансування якої є кошти бюджету ОТГ. Фінансування по даній 

програмі з бюджету не було. 

          Благодійної та гуманітарної допомоги в натуральних показниках  надійшло 

-  1895,1тис.грн. 

          Придбано дороговартісного обладнання та інших необоротних активів за 

кошти НСЗУ на суму 956,8тис.грн., а саме 4 монітори пацієнта, 1 аналізатор 

Medonic M-серія М32В, 21 насос шприцевий.  Отримано безкоштовно та 

благодійно на суму 178,2тис.грн.,в тому числі: кисневий концентратор,10 

пульсоксиметрів, 3 парові стерилізатори, стіл медичний для гіпсування, 2 

електрокоагулятори, 6 портативних дихальних апаратів для дорослих та 1 

дитячий, 5 ручних самонадувних реанімаційних засобів, мікроскоп, апарат для 

електрофорезу. 

Касові видатки за січень – червень 2022 року 

 Видатки КЕКВ 

          Кошти, тис.грн.  

НСЗУ та 

власні  

Місцевий 

бюджет 

Оплата праці працівників всього, в т.ч.   21332,15 - 
Оплата праці  2111 17825,76 - 
Нарахування на заробітну плату  2120 3506,37 - 

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 421,73 - 

  Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1610,92 - 

  Продукти харчування 2230 113,07 - 

  Оплата послуг (крім комунальних) 2240 370,0 - 

Видатки на відрядження 2250  3,95 - 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв,  в т. ч. 
2270 270,04 703,15 

  Оплата водопостачання і водовідведення 2272 35,67 192,76 
  Оплата електроенергії 2273 159,31 499,49 
  Оплата інших енергоносіїв 2275 75,06 10,9 

  Виплата пенсій і допомоги 2710  43,05  

  Інші виплати населенню (пільгові рецепти)  2730  77,87  

Інші  видатки (податки) 2800 241,670  

Капітальні  видатки 3000 956,800  

ВСЬОГО  25441,22 703,15 
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Землеустрій громади. 

Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних 

відносин 
  

Протягом 1 півріччя 2022 року в сфері будівництва, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності: 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки, 

розташованої за межами населеного пункту с.Смолдирів по вул.Лесі 

Українки,74 на території Новоград-Волинського району Житомирської 

області; 

- затверджено «Детальний план території «Визначення містобудівних 

потреб земельної ділянки площею 0,7218 га (кад. № 1820600000:01:006:0002), 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства з метою зміни цільового призначення земельної 

ділянки на цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в м. Баранівка Житомирської обл. в 

межах вулиці Івана Франка (район автоколона)»; 

- затверджено «Детальний план території «1. Внесення змін до 

«детального плану території земельної ділянки на вулиці Звягельській, 26 в 

м. Баранівка Житомирської області» затвердженого рішенням Баранівської 

міської ради від 29.08.2017 року №528, для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража. 2. Визначення містобудівних потреб земельної 

ділянки в межах вулиць Європейська, Звягельська, Софіївська та провулку 

Червоний м. Баранівка для будівництва будівель торгівлі по вул. Звягельська, 

14», 

- продано 1 земельну ділянку комунальної власності Баранівської ТГ 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

загальною площею 0,2797 га на суму 54 090,54 га; 

- на земельних торгах (аукціоні) Баранівською міською радою продано 

право оренди 8 ділянок сільськогосподарського призначення загальною 

площею 129,5 га, загальна сума орендної плати – 192 450,0 грн.; 

- проведено аналітичну роботу щодо укладення договорів оренди землі. 

Всього на землі комунальної власності укладено та діють 204 договори 

оренди землі площею 808,3 га на суму 5 039,1 тис. грн. та 549 договори 

оренди невитребуваних земельних часток (паїв) площею 1152,6 га на суму 

1 173,8 тис. грн. ;  

- проведено 2 аукціони з оренди комунального майна Баранівської 

міської територіальної громади; 

           - укладено 7 договорів оренди комунального майна;  

           - постійно проводиться контроль за використанням та охороною 

земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та 

землекористувачами земельного та екологічного законодавства, 
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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. 
  

Комунальні підприємства та установи міської ради 

 
         КУ «АМОР»  

  1.  Розроблено та подано проєкт на отримання допомоги від ЮНІСЕФ на 

покращення життя внутрішньо переміщеним особам з дітьми, які тимчасово 

проживають в громаді та сімей з дітьми, які постійно проживають у громаді та 

опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військової агресії. 

Даний проєкт увійшов до числа обраних переможців, громада отримала кошти 

у сумі 1 500 000 грн. та працює над впровадженням. 

2.  З метою залучення нових виробництв та підприємств  шляхом здійснення 

релокації підприємства з постраждалих унаслідок бойових дій областей 

України подано на розгляд три приміщення, які є на території громади. По 

одному з запитів відбувся огляд, дана пропозиція ще на розгляді. 

3. У зв’язку із запровадженням нової економічної програми уряду «єРобота»  

проведено заходи щодо консультацій з написання бізнес планів та плану 

надходження і витрат. Загалом надано допомогу по написанню чотирьох 

бізнес ідей.  На сьогодні за результатами відбору першої хвилі учасників 

фізична особа – підприємець увійшла до числа переможців та отримала грант 

від держави на впровадження власного бізнесу.  

4. Підписано трьох сторонній меморандум ГО «Фонд відновлення та 

розбудови», ГО «Всеукраїнська ліга українських жінок» що передбачає 

відбудову об’єктів інфраструктури  та надання іншої допомоги. Вже маємо 

перші результати даної співпраці, профінансовано проведення літнього табору  

та придбано спеціальну бігову доріжку для реабілітаційного центру. 

5. КУ «АМОР» працює над оновленням Інвестиційного паспорта громади зі 

зручним інтерфейсом каталогу земельних ділянок на основі гугл - карт. 

Проводиться підготовка каталогу діючих інвесторів на території громади. 

6.  Налагоджено гарну співпрацю з містами – побратимами. Усі міста у зв’язку 

з початком повномасштабного вторгнення росії на територію України надають 

допомогу як фінансову так і гуманітарну. 
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КП «Баранівка міськводоканал»   
 
КП «Баранівка міськводоканал» за період І півріччя 2022 року 

здійснювало надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення, викачки нечистот, реалізації піску. Проводились планово-

попереджувальні ремонти, аварійні роботи при поривах мереж та заміна 

обладнання, що вийшло з ладу. 

У зв’язку із значним зменшенням споживання послуг юридичними 

особами, відсутністю платіжної спроможності населення та зменшення 

обсягів реалізації піску, подорожчанням ПММ, енергоносіїв, підприємство 

перебуває в складній фінансовій ситуації, яка повністю унеможливлює 

здійснення заходів виконання «Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської територіальної громади на 2022 рік» в частині 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

 

        КП «Трудовий архів» 

       Архівна галузь в Україні регулюється законами України, нормативно - 

правовими актами, серед яких основним є Закон України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи». Трудовий архів створюються відповідно 

до ст.29 зазначеного Закону, для централізованого тимчасового зберігання 

архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, 

трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать 

до Національного архівного фонду. 

      Трудовий  архів діє відповідно до Статуту розробленого у відповідності до 

Типового положення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 02.06.2014 №864/5, зареєстрованого в Мін’юсті України 05.06.2014 за 

№592/25369. 

       Основними завданнями Трудового архіву є забезпечення зберігання 

архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них 

містяться, а також додержання законодавства про Національний архівний 

фонд та архівні установи. 

         Для забезпечення функціонування діяльності Трудового архіву, 

утримання 3,0 ставки працівників архіву та оплату комунальних послуг за І 

півріччя 2022 року надійшло та використано коштів місцевого бюджету в сумі 

135809 грн. 

         За І півріччя 2022 року Трудовим архівом надані платні послуги  на суму 

11170 грн. 

 

КП «Полісся» Баранівської міської ради 

 

        Підприємство надало послуг по виготовленню друкованої продукції на 

суму 101796,00 грн., по наданню нежитлових приміщень в оренду на суму 

97118,07 грн. 

      Витрачено на зарплату з податками -121985,69 грн., єдиний соціальний 

внесок – 25056,20 грн., податок на прибуток – 1263,20 грн., скраплений газ – 
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14024,25 грн., друкарські матеріали – 34051,93 грн., комісія банку – 2532,80 

грн. Заборгованість перед підприємством за надані послуги складає 75600,00 

грн.  

      В подальшому плануємо працювати над зменшенням цієї заборгованості, 

залученням орендарів на вільні приміщення, які є на балансі КП «Полісся» та 

збільшенням  кількості замовлень по виготовленню друкованої продукції.  

     За I  півріччя 2022 року з місцевого бюджету Баранівської міської ради 

кошти не надходили і не використовувались. 

           

 

      

 
          

Секретар ради                                                                         Володимир ЗАРЕМБА 
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15проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 
 

18 серпня 2022 року                                                                          №  

 

Про надання дозволу на передачу станції 

супутникового зв'язку STARLINK V3  

з державної власності у комунальну власність 

на баланс КНП «Баранівська ЦРЛ» 

 

  Розглянувши  листи ДОЗ  Житомирської ОВА №1318/06-1 від 28.07.2022 року 

та  

КНП «Баранівська ЦРЛ» №526 від 15.08.2022 року, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:   

 

           1.Надати дозвіл на передачу станції супутникового зв'язку STARLINK 

V3 з державної власності у комунальну власність на баланс КНП «Баранівська 

ЦРЛ» Баранівської міської ради. 

           2. КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради оформити акт 

приймання – передачі відповідно до вимог чинного законодавства. 

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Нечипорук Д.В. та 

на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту та зв’язку (Демчишина І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 



66 

 

          16проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня 2022 року                      № 

 

Про заслуховування звіту 

про результати діяльності 

Комунального некомерційного підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня» 

Баранівської міської ради 

за 1 півріччя 2022 року 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши звіт генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про результати діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» за 1 півріччя 2022 

року взяти до відома (додається). 

 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  

до рішення 33 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 

від 18.08.2022р. № 

         
Звіт про роботу КНП «Баранівська ЦРЛ» за  6 місяців поточного року 
 

                Станом на 01 липня 2022 року на підприємстві працювало 213  осіб, з них 

лікарів -  38 , середнього медичного персоналу - 97, молодшого медичного 

персоналу - 39, спеціалістів - 13, обслуговуючого персоналу – 26 чоловік. 

Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами складає 84%, з них 

третина пенсійного віку ( 12 чоловік). Незайняті посади лікарів: онколога, 

терапевта, функціональної діагностики, травматолога. 

     За І півріччя 2022 року в стаціонарі проліковано:  
Профіль 

ліжок 

К-сть 

ліжок 

Проліко-

вано 

хворих 

Поме

рло 
К-сть 

л/д 
Середня 

тривалість 

лікування 

Зайня 

тість 

ліжка 

Оборот 

ліжка 

% вик. 
л/д 

План 
л/д 

Ліжка 

закри 

ття 

Терапевтичні     10             188 1 1225 6,5 122,5 18,9 72,1      1700    

Кардіологічні 15         105

  

1 675 6,4 45,0 7,1 26,5 2550  
Інфекційні 19 272 3 1759 6,4 71,2 11,0 41,9 4199  

Інфекційні дитячі - 52  287 5,5 358,6 65,0 211,0 136  
Хірургічні 20 354 1 2899 8,2 159,3 19,5 93,7 3094  
Травматологічні 10 170  1394 8,2 170,0

170,0 

20,7 100,0 1394  
Паліативні 5 27 2      219 7,6 43,8 5,8 25,8 850         
Гінеколологічні 10 84  499 5,9 60,9 10,2 35,8 1394  
Неврологічні 16         210  1536 7,8 103,1      14,1 71,1 2161 372 
Дитячі 15 247 

 

 1688 6,8 112,5 16,5 66,2 2550  

Реанімаційні  9 8 338       

Всього по ЦРЛ 120 1718     16  

16 

12519 7,2 104,3      14,5 62,5 20028 372 

        У стаціонарі проведено 251 операція, в т.ч. прооперовано 30дітей. 

        В першому півріччі в районній поліклініці здійснено 38824 відвідування, 

проведено 673 амбулаторних операцій. 

      Всього обстежено пацієнтів: 

- рентгенологічно – 2343, 

- лабораторно – 119054, 

- ендоскопічно – 230, 

- ультра-звуковою діагностикою – 6135. 

Профілактичний медичний огляд пройшло 1350 пацієнтів.  

В лікарні працює фізіотерапевтичне відділення, в якому надається медична 

допомога як амбулаторним,  так і стаціонарним хворим. Всього проведено 7820 

фізіотерапевтичних процедур. 

       Бюджет лікарні на 2022 рік запланований в сумі –57054,9 тисяч гривень.  

За І півріччя 2022р. надійшло грошових коштів – 30565,26 грн., з них : 

за Договором з НСЗУ - 28764,96тисяч гривень,  в т.ч. по пакетах: 
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     З місцевого бюджету –703,2тис.грн. на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв.  

     Власні надходження становлять –1097,1тис.грн.,в т.ч.: 

надання платних   послуг – 307,2тис.грн., 

здача в оренду майна – 192,1тис.грн.,  

відшкодування комунальних та експлуатаційних  послуг -591,3тис.грн.,  

здача брухту, склобою – 2,0тис.грн.,   

благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб – 4,5тис.грн.,  

          Благодійної та гуманітарної допомоги в натуральних показниках  надійшло 

-  1895,1тис.грн. 

          Придбано дороговартісного обладнання та інших необоротних активів за 

кошти НСЗУ на суму 956,8тис.грн., а саме 4 монітори пацієнта, 1 аналізатор 

Medonic M-серія М32В, 21 насос шприцевий.  Отримано безкоштовно та 

благодійно на суму 178,2тис.грн.,в тому числі: кисневий концентратор,10 

пульсоксиметрів, 3 парові стерилізатори, стіл медичний для гіпсування, 2 

електрокоагулятори, 6 портативних дихальних апаратів для дорослих та 1 

дитячий, 5 ручних самонадувних реанімаційних засобів, мікроскоп, апарат для 

електрофорезу. 

Касові видатки за січень –червень 2022 року становлять 26144,37тис.грн.,в т.ч.: 

 Видатки КЕКВ 

          Кошти, тис.грн.  

НСЗУ та 

власні  

Місцевий 

бюджет 

Оплата праці працівників всього, в т.ч.   21332,15 - 
Оплата праці  2111 17825,76 - 

Нарахування на заробітну плату  2120 3506,37 - 

  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 421,73 - 

  Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1610,92 - 

  Продукти харчування 2230 113,07 - 

  Оплата послуг (крім комунальних) 2240 370,0 - 

Видатки на відрядження 2250  3,95 - 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв,  в т. ч. 
2270 270,04 703,15 

  Оплата водопостачання і водовідведення 2272 35,67 192,76 
  Оплата електроенергії 2273 159,31 499,49 

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах  - 3214,3тис.грн., 

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 7730,8тис.грн., 

Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в  

амбулаторних умовах – 4582,5 тис.грн., 

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 228,5тис.грн., 

Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 1146,1тиис.грн., 

Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV – 11196,8тис.грн., 

Стоматологічна допомога дорослим та дітям – 123,4тис.грн., 

Ведення вагітності в амбулаторних умовах – 458,5тис.грн., 

Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня – 84,0тис.грн. 
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  Оплата інших енергоносіїв 2275 75,06 10,9 

  Виплата пенсій і допомоги 2710  43,05  

  Інші виплати населенню (пільгові рецепти)  2730  77,87  

Інші  видатки (податки) 2800 241,670  

Капітальні  видатки 3000 956,800  

ВСЬОГО  25441,22 703,15 

 
 

   

Секретар ради                                                      Володимир Заремба 
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          17проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня 2022 року                      № 

 

Про заслуховування звіту 

про результати діяльності 

Комунального некомерційного підприємства 

«Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради 

за 1 півріччя 2022 року 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши звіт генерального директора Комунального 

некомерційного підприємства «Центр ПМСД», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

2. Звіт про результати діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Центр ПМСД» за 1 півріччя 2022 року взяти до відома 

(додається). 

 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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Додаток  

до рішення 33 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради 

від 18.08.2022р. № 

 

 

 

Звіт про роботу КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради за 

6 місяців поточного року 

 

Станом на 01.07.2022 року на підприємстві працювало 41 особа, з 

них лікарів 8, середнього медичного персоналу – 16, молодшого медичного 

персоналу – 5, обслуговуючого персоналу - 8 осіб, 

Укомплектованість  штатних посадах лікарів фізичними особами 

складає 100 %. 

КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради задекларовано 

10382 особи. 

За І півріччя 2022 року в КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 

ради здійснено  17450 відвідувань: 

№ Назва АЗПСМ Кількість 

відвідувань, 

усього 

Кількість відвідувань 

дітей віком 0-17 років 

включно (із графи 1) 

Кількість 

відвідувань 

вдома, 

усього 

 

Кількість 

відвідувань 

дітей віком 0-

17 років 

включно (із 

графи 3) 

А  1 2 3 4 

1 Бараніввська 

АЗПСМ 

11026 3508 327 220 

2 Першотравенська 

АПСМ 

1909 225 56 - 

3 Полянківська 

АЗПСМ 

1737 254 - - 

4 Суємецька АЗПСМ 2239 223 158 33 

5 Кашперівська 

АЗПСМ 

539 76 64 12 

 ВСЬОГО 17450 4286 605 262 
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Проводилась  робота щодо обслуговування населення  

постраждалого в наслідок аварії на ЧАЕС: 

 

Найменування 

Особи, 

які 

брали 

участь у 

ліквідаці

ї 

наслідкі

в аварії 

на 

ЧАЕС 

(1-а 

група 

первинн

ого 

обліку)  

Особи, які проживають 

або проживали на 

територіях, що 

підлягають нагляду 

(3-я група первинного  

обліку) 

Особи, які народилися від 

осіб 1-3 груп первинного 

обліку незалежно від того, де 

в даний час  проживають 

батьки  

(4-а група первинного обліку) 

усього 

у тому числі 

діти віком 

усього 

у тому числі діти 

віком 

0
-1

4
 р

о
к

ів
 

в
к

л
ю

ч
н

о
 

1
5

 -
 1

7
 р

о
к

ів
 

в
к

л
ю

ч
н

о
 

0-14 

років 

включ

но 

15 - 17 

років 

включно 

Перебувають під наглядом на 

початок звітного року 
67 178   60 35 24 

Перебувають під наглядом на 

кінець звітного року 
67 178   59 35 24 

    з них оглянуто 67 50   35   

Підлягало лікуванню з числа 

оглянутих 
67 50   35   

Проведено лікування 10 47   33   

   у тому числі амбулаторно 9 47   33   

   у стаціонарі 1       

 

  Проведено роботу  щодо вакцинації дитячого населення. 

Провакциновано дітей всього - 287: 

- з них від 0-3 років – 126; 

- 6 років – 149; 

- 14 років – 12. 

За І півріччя 2022 року проведено профілактичних щеплень від COVID 

19 – 1366 особам. 

 

 

За І півріччя 2022 року загальна сума доходу в грошовій і 

натуральній  формі становила – 5 950 100 із них:  

- в грошовій формі       5 695 500 грн.; 

- в натуральній формі     254 600 грн. 

Структура надходжень:  

- НСЗУ         –               5 239 000 грн.; 

- Держбюджет  –             254 600 грн.; 

- місцевий бюджет  –      378 300 грн.; 

- інші надходження  –      78 000 грн. 
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Отримано безкоштовно та благодійно на суму 251 824 грн., в тому 

числі:  

- портативний дихальний апарат «Амбу» - 6 шт.; 

- сумка лікаря / медсестри для надання невідкладної допомоги – 3 

шт.; 

- міжвідомчий медичний набір – 2 шт.; 

- сумка холодильник 50 л. – 5 шт.; 

- сумка холодильник на 10 л. – 4 шт.; 

- медикаменти та вироби медичного призначення, антисептики; 

- глюкометри – 6 шт.; 

- тонометри – 4 шт. 

Касові видатки за І півріччя 2022року  -  5145,2тис.грн., в т.ч. 

В И Д А Т К И 

код 

КЕКВ кошти НЦЗУ 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

Оплата праці всього   4580,9   

в т.ч   заробітна плата   3831,0   

            нарахування на заробітну плату   749,9   

Медикаменти та клініко-діагност.обстеження   55,4   

Оплата послуг(крім комунальних)   80   

Господарчі товари, інвентар,матеріали,з/ч   50,8   

Оплата комунальних послуг та енергоносії     272,4 

в т.ч.  за теплопостачання 2271   112,1 

            за електроенергію 2273   123,2 

            за водопостачання та водовідведення 2272   23,2 

            за інші комунальні послуги 2275   2,4 

            за навчання 2240   11,5 

Оплати по виконанню цільових програм     105,7 

в т. ч.  Інші програми та зах в сфері охороні 

здор 2152   16,1 

             заходи з лікування онкохворих 2145   89,6 

ВСЬОГО   4767 378,1 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                      Володимир Заремба 
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 18проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 
 

18 серпня 2022 року                                                                    №  
 

Про виправлення технічних помилок 

(арифметичних описок) у рішенні 15 сесії 8 скликання  

від 09.07.2021 року № 519 «Про створення  

КУ «Центр дозвілля і розвитку молоді»  

Баранівської міської ради Баранівського району 

Житомирської області як юридичної особи» 

 

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою виправлення допущених технічних помилок (арифметичних 

описок) у нумерації пунктів зазначеного рішення, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Помилково нумерований пункт під цифрою «2», що розпочинається 

словами «Визначити місцезнаходження юридичної особи…», залишити без 

нумерації, включивши його наступним абзацом, що слідує за першим, до 

правильно нумерованого пункту під цифрою «2», що розпочинається словами 

«Припинити юридичні особи…», а також помилково нумерований пункт під 

цифрою «3» перед підпунктом 2.1. правильно нумерованого пункту під 

цифрою «2», яким нумеровано слово «Затвердити:», залишити без нумерації, 

включивши його у правильно нумерований пункт під цифрою «2» наступним 

абзацом, що слідує за другим, та викласти пункт під цифрою «2» рішення у 

такій редакції: 

«2. Припинити юридичні особи – Баранівський міський Будинок дитячої 

творчості (код ЕДРПОУ 06669477) та КП «Баранівський міжшкільний 

ресурсний центр (код ЕДРПОУ 43116927) шляхом їх реорганізації (злиття) в 

комунальну установу (заклад освіти) «Центр дозвілля і розвитку молоді» 

Баранівської міської ради Бараніського району Житомирської області. 

       Визначити місцезнаходження юридичної особи  - Комунальної установи 

«Центр дозвілля і розвитку молоді» Баранівської міської ради Баранівського 

району Житомирської області наступну адресу: м. Баранівка, вул. Соборна, 40. 

       Затвердити: 

2.1. Статут комунальної установи «Центр дозвілля і розвитку молоді» 
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Баранівської міської ради Баранівського району Житомирської області 

(додаток 1). 

2.2. Структуру та штатну чисельність комунальної установи «Центр дозвілля 

і розвитку молоді» Баранівського району Житомирської області (додаток 2). 

2.3. Форму контракту із директором комунальної установи «Центр дозвілля і 

розвитку молоді» Баранівської міської ради Баранівського району 

Житомирської області (додаток 3).  

2.4. Положення про преміювання працівників комунальної установи «Центр 

дозвілля і розвитку молоді» Баранівської міської ради Баранівського району 

Житомирської області (додаток 4).» 

2. Пункти 1, 3-9 рішення 15 сесії 8 скликання від 09.07.2021 року № 519 

«Про створення  КУ «Центр дозвілля і розвитку молоді» Баранівської міської 

ради Баранівського району Житомирської області як юридичної особи» 

залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Сукманюк О.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
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 19проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня 2022 року                                                                    №  

 

Про внесення змін до рішення 

15 сесії 8-го скликання Баранівської 

міської ради від 09.07.2021 року №519 

«Про створення КУ «Центр дозвілля і розвитку  

молоді» Баранівської міської ради Баранівського району  

Житомирської області» як юридичної особи» 

 

        Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року №433 

«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і 

Положення про позашкільний навчальний заклад», керуючись ст. 26, п. 4 ст. 

54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

приведення у відповідність до законодавства про позашкільну освіту в 

Україні, законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення 15 сесії 8-го скликання від 09.07.2021 року № 519 

«Про створення КУ «Центр дозвілля і розвитку молоді» Баранівської міської 

ради Баранівського району Житомирської області» як юридичної особи»: 

 у тексті рішення слова «Комунальна установа (заклад освіти) Центр 

дозвілля і розвитку молоді» Баранівської міської ради Баранівського 

району Житомирської області» у пунктах 1, 2, 2.1., 2.2., 2.4. 3, 4, 8 у всіх 

відмінках замінити словами «Баранівський ценр дитячої та юнацької 

творчості Баранівської міської ради»; 

 абревіатуру «ЕДРПОУ» у пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 замінити абревіатурою 

«ЄДРПОУ»; 

 додаток 3 виключити із переліку додатків; 

 додатки 1, 2, 4 з урахуванням змін, що вносяться, затвердити у новій 

редакції (додаються); 

 пункт 2.3. підпункту 2 виключити з тексту рішення; 
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 пункт 3 викласти у новій редакції. 

2. Враховуючи зміни, викласти у такій редакції: 

 пункт 1: «1. Створити комунальний комплексний заклад позашкільної 

освіти як юридичну особу – Баранівський центр дитячої та юнацької 

творчості Баранівської міської ради шляхом реорганізації (злиття) 

Баранівського міського Будинку дитячої творчості (код ЄДРПОУ 

06669477) та КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр» (код 

ЄДРПОУ 43116927).»; 

 пункт 2: «2. Припинити юридичні особи – Баранівський міський 

Будинок дитячої творчості (код ЄДРПОУ 06669477) та КП 

«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» (код ЄДРПОУ 43116927) 

шляхом їх реорганізації (злиття) в Баранівський центр дитячої та 

юнацької творчості Баранівської міської ради. 

Визначити місцезнаходження юридичної особи – Баранівський центр 

дитячої та юнацької творчості Баранівської міської ради наступну 

адресу: м. Баранівка, вул. Соборна, 40. 

Затвердити:» 

 підпункт 2.1 пункту 2: «2.1. Статут Баранівського центру дитячої та 

юнацької творчості Баранівської міської ради (додаток 1).» 

 підпункт 2.2 пункту 2: «2.2.  Структуру та штатну чисельність 

Баранівського центру дитячої та юнацької творчості Баранівської 

міської ради (додаток 2).» 

 підпункт 2.3. пункту 2 виключити. 

 підпункт 2.4. пункту 2: «2.4. Положення про преміювання працівників 

Баранівського центру дитячої та юнацької творчості Баранівської 

міської ради (додаток 4).» 

 пункт 3: «3. Керівнику уповноваженого органу управління забезпечити 

призначення на посаду директора Баранівського центру дитячої та 

юнацької творчості Баранівської міської ради та врегулювати трудові 

відносини в порядку, встановленому законодавством.» 

 пункт 4: «4. Визначити Баранівський центр дитячої та юнацької 

творчості Баранівської міської ради правонаступником таких 

юридичних осіб – Баранівського міського Будинку дитячої творчості 

(код ЄДРПОУ 06669477) та КП «Баранівський міжшкільний ресурсний 

центр» (код ЄДРПОУ 43116927).» 

3. Залишити без змін та такими, що виконуються (виконані) та/або такими, що 

набули законної сили та спричинили юридично значущі наслідки, норми 

рішення та/або окремі юридичні акти зобов’язального чи уповноважуючого 

характеру, встановлені рішенням, зміни до якого вносяться, зокрема у пунктах 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

4. Забезпечити виконання рішення 15 сесії 8-го скликання від 09.07.2021 року 

№ 519 «Про створення КУ «Центр дозвілля і розвитку молоді» Баранівської 

міської ради Баранівського району Житомирської області» як юридичної 

особи» щодо створення юридичної особи – Баранівського центру дитячої та 

юнацької творчості Баранівської міської ради, правонаступника Баранівського 
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міського Будинку дитячої творчості (код ЄДРПОУ 06669477) та КП 

«Баранівський міжшкільний ресурсний центр» (код ЄДРПОУ 43116927) з 

урахуванням змін, що вносяться, у визначеному законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Баранівського міського 

голову Мігея О.Ю. 

 

 

Міський голова  Олександр МІГЕЙ 
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  Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 33 сесії  

8 скликання № 

від 18.08.2022 року 

 

 

 

   

                                                                                    

 

 

 

 

СТАТУТ 

 БАРАНІВСЬКОГО ЦЕНТРУ 

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 
 

 

2022 р. 
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І. Загальні положення 

1.1.  Комунальний заклад позашкільної освіти Баранівський центр дитячої та 
юнацької творчості Баранівської міської ради перебуває в комунальній 
власності територіальної громади в особі Баранівської міської ради.  

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

1.3.  Повне найменування: Баранівський центр  дитячої та юнацької творчості   

Баранівської міської ради. 

           Скорочене найменування: Баранівський ЦДЮТ. 

           Юридична адреса: вул. Соборна, 40, м. Баранівка,  Житомирська 

область, 12701. 

1.4. Комунальний заклад позашкільної освіти Баранівський центр дитячої та 

юнацької творчості Баранівської міської ради є правонаступником 

Баранівського міського Будинку дитячої творчості Баранівської міської 

ради та КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр». 
1.5.  Уповноважений орган управління Баранівським центром дитячої та 

юнацької творчості Баранівської міської ради  (далі – Центр) 
визначається окремим рішенням Засновника. 

1.6.  Центр є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний 
номер, офіційний бланк, може мати рахунок в органах Державного 
казначейства та самостійний баланс. 
   Центр має право набувати  майнові й немайнові права, нести 

обов'язки, виступати стороною в судовому процесі, мати у власності 

кошти та інше майно відповідно до законодавства. 
1.7.  Центр є комплексним закладом позашкільної освіти, який провадить 

освітню діяльність за художньо-естетичним, мистецьким, туристсько-
краєзнавчим, науково-технічним та іншими  напрямами за рішенням 
Засновника.  

1.8. За рішенням Засновника Центр може проходити ліцензування 
провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти в 
установленому законодавством порядку. 

1.9.  У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами 
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», положеннями про 
заклади позашкільної освіти, затвердженими центральними органами 
виконавчої влади,  іншими нормативно-правовими актами України, 
рішеннями Баранівської міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови, наказами уповноваженого органу 
Засновника та цим Статутом. 

1.10.  Центр самостійно ухвалює рішення й здійснює діяльність у межах своєї 
компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.11.  Центр гарантує особі право на здобуття позашкільної освіти відповідно 
до її здібностей, обдарувань та інтересів одночасно зі здобуттям 
дошкільної, повної загальної середньої чи професійної освіти, 
незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, 
інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, 
політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 
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спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, 
складних життєвих обставин. 

1.12.  Засновник забезпечує закріплення за Центром території обслуговування, 
фінансування витрат на його утримання та матеріально-технічне 
забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує 
будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.    

1.13.   Центр може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи 
(філії). 

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

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

- дотримання фінансової дисципліни. 
1.15.  Метою функціонування Центру є розвиток здібностей дітей та молоді, 

здобуття ними первинних професійних знань, умінь і навичок, 
необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або 
професійної діяльності.   

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

1.15.  Основні напрями функціонування Центру відображаються в стратегії 

розвитку, яка затверджується Засновником. 
1.16.  Мовою освітнього процесу в Центрі є державна мова. 
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1.17. За своїм статусом Центр належить до категорії неприбуткових 
бюджетних установ. 

1.18. Для здійснення статутної діяльності Центр може на договірних засадах 
об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, 
освітньо-наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із 
учасників якого зберігає статус юридичної особи. 

1.19.  Центр відокремлений від  релігійних і партійних організацій. 
1.20.  Центр має право на: 

- академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; 
- ліцензування освітньої діяльності; 
- акредитацію освітньої програми; 
- громадську акредитацію закладу; 
- провадження науково-дослідної, експериментальної, пошукової 

роботи; 
- визначення контингенту і форм навчання здобувачів освіти; 
- створення структурних підрозділів, організацію курсів, гуртків, 

клубів, секцій, студій тощо; 
- надання додаткових платних послуг; 
- встановлення форм заробітної плати, використання різних видів 

морального і матеріального заохочення учасників освітнього 
процесу в межах власного кошторису; 

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

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

- застосування гнучкого режиму праці; 
- управління рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством 

України та цим Статутом. 
1.21. Основними завданнями Центру є: 

- виховання громадянина України; 
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-

громадського досвіду; 
- виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції 

України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної 
гідності, відповідальності перед законом за свої дії; 

- виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до 
народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського 
народу, а також інших націй і народів; 

- виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей 
похилого віку; 

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і 
фізичного розвитку вихованців; 

- розвиток інклюзивного освітнього середовища; 
- здобуття вихованцями первинних професійних навичок і вмінь, 

необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або 
професійної діяльності; 

- формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до 
власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок здорового 
способу життя та безпечної поведінки; 
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- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, які не 
забезпечуються іншими видами освіти; 

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих 
вихованців; 

-  вдосконалення фізичного розвитку вихованців; 
- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм, 

профілактика бездоглядності, правопорушень; 
- проведення інформаційно-методичної та організаційно-масової 

роботи. 
1.22. Центр забезпечує прозорість та інформаційну відкритість своєї 

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

1.23. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами 
визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.24. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників здійснюється Центром 
самостійно або за його замовленням Центром професійного розвитку 
педагогічних працівників Баранівської міської ради. 

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

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

1.27. Центр може організовувати роботу молодіжних просторів, залучати 
суб’єктів молодіжної роботи до здійснення молодіжної роботи на базі 
закладу. 

1.28. Посадові особи, винні у порушенні законодавства про позашкільну 
освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами 
України. 

1.29. Шкода, заподіяна Центром вихованцям відшкодовується відповідно до 
законів України.  

1.30. У своїй діяльності Центр підконтрольний та підзвітний Засновнику й 
уповноваженому ним органу. 

 
II. Організація освітнього процесу 

2.1. Освітній процес у Центрі організовується відповідно до законодавства 
та освітньої програми закладу, схваленої педагогічною радою та 
затвердженої директором,  й спрямовується на виявлення і розвиток 
здібностей та обдарувань особистості, досягнення результатів навчання, 
прогресу в розвитку, зокрема набуття відповідних компетентностей.  
  Освітня програма Центру містить вимоги до вихованців, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів і 

їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та 

очікувані результати здобувачів освіти. 
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    Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей 

соціально-економічного розвитку громади, інтересів вихованців, 

потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих 

громадських об’єднань, має передбачати освітні компоненти для 

вільного вибору здобувачів освіти. 

    Центр може розробляти свою освітню програму на основі типової 

освітньої програми, затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. 
2.2. На основі освітньої програми Центр складає та затверджує річний план 

роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують 
організацію освітнього процесу. 

2.3. Центр може планувати роботу гуртків і секцій за освітніми програмами 
з позашкільної освіти, затвердженими у порядку, встановленому 
Міністерством освіти і науки України. 

2.4. Освітній процес у Центрі організовується в межах навчального року, що 
розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 
липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, 
навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день. 

2.5. Центр встановлює структуру навчального року, тривалість навчального 
тижня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього 
процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою. 
   У канікулярні, святкові та неробочі дні Центр працює за окремим 

планом. 
2.6. Режим щоденної роботи встановлюється Центром на основі 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Засновника. 
   Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці. 

2.7. Тривалість занять у Центрі визначається освітньою програмою, 
навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного 
розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і 
становить для вихованців віком від 3 до 6 років – 30 хвилин, віком від 6 
до 7 років – 35 хвилин, інших – 45 хвилин. 

2.8. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що 
підтверджує готовність приміщень Центру до роботи у новому 
навчальному році. 

2.9. Здобуття позашкільної освіти в Центрі здійснюється диференційовано 
відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, 
здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних 
особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах: 
заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, 
лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, 
концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, 
практична робота в майстернях, теплицях та в інших формах. 

2.10. Зарахування, відрахування здобувачів освіти здійснюється за наказом 
директора. 

2.11. Середня наповнюваність груп  у Центрі, як правило,  становить 10-15 
вихованців. 
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Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіологічного 

розвитку вихованців, їх вікових категорій, рівня майстерності 

визначається Положенням про заклади позашкільної освіти. 

  Конкретна наповнюваність груп встановлюється директором Центру 

залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу. 
2.12. За потреби Центр організовує індивідуальне навчання, утворює 

інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні форми для 
навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до 
порядку організації індивідуальної та групової роботи в закладах 
позашкільної освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки 
України, та порядку організації інклюзивного навчання в закладах 
позашкільної освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 
  Соціальні потреби дітей зі складними порушеннями розвитку під час 

їх перебування в Центрі  задовольняються асистентом дитини – 

соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою 

ними. 
2.13. Центр може провадити спільну діяльність із закладами освіти для 

виконання вимог державних стандартів освіти. Відповідно до цивільно-
правових договорів, укладених із закладами освіти, фізичними та 
юридичними особами Центр може надавати послуги із вивчення 
предмета «Технології» та варіативної складової (курсів за вибором, 
факультативів профорієнтаційного та іншого спрямування) освітніх 
програм, навчання учнів за мережевою формою здобуття освіти. 

2.14. Центр може проводити серед вихованців профорієнтаційну роботу 
шляхом розроблення індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням 
індивідуальних особливостей  вихованців, їх інтересів, потреб ринку 
праці та майбутніх ризиків побудови кар’єри, упровадження 
професійно-спрямованих гуртків, проведення інформаційних та 
консультаційних заходів. 

2.15. Центр може видавати документи про позашкільну освіту в порядку, 
встановленому Міністерством освіти і науки України, випускникам, які 
в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, Виготовлення 
документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету. 
 

III. Учасники освітнього процесу 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Центрі є: 
- вихованці; 
- педагогічні працівники; 
- спеціалісти, які залучені до освітнього процесу; 
- інші працівники закладу освіти; 
- батьки або особи, які їх замінюють; 
- представники підприємств, установ та організацій, які беруть 

участь у     здійсненні освітнього процесу. 
3.2.   Права та обов’язки вихованців Центру: 
3.2.1. Вихованці Центру мають право на: 

- навчання впродовж життя й академічну мобільність; 
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- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 
вільний вибір видів, форм і темпу здобуття позашкільної освіти, 
запропонованих освітніх програм,  рівня їх складності, методів і 
засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 
- на визнання результатів навчання, передбачених освітньою 

програмою закладу, що були здобуті шляхом неформальної та 
інформальної освіти; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 
- на свободу творчої, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 
- повагу людської гідності; 
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

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

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

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

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

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

- державні гарантії, визначені законодавством про освіту та 
спеціальними законами. 

3.2.2.   Вихованці Центру зобов’язані: 
- виконувати вимоги освітньої програми Центру (індивідуального 

навчального плану за його наявності),  дотримуючись принципу 
академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 
передбачених нею; 

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

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

- дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру. 
3.2.3.  Вихованці Центру мають інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та цим   Статутом. 
3.2.4. Забороняється відволікання вихованців Центру за рахунок навчального 

часу до робіт і здійснення заходів, не пов’язаних з освітнім процесом, 
крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України. 

3.2.5. Для вихованців Центру, переможців міських, районних, обласних, 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад, виставок , 
змагань застосовуються різні види морального стимулювання та 



87 

 

матеріального заохочення, встановлені Засновником, Центром, 
органами виконавчої влади, іншими уповноваженими органами та 
особами. 

3.2.6. Вихованці Центру мають право на пільгове або безоплатне відвідування 
музеїв, історико-архітектурних пам’ятників у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

3.2.7. Вихованці Центру мають право на безоплатне медичне обслуговування 
в закладах охорони здоров’я, визначених відповідними органами 
виконавчої влади. 

3.2.8. Засновник може забезпечувати пільговий проїзд вихованців Центру  до 
місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених виконавчим 
органом, та передбачати на це відповідні видатки з місцевого бюджету. 

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

3.3.1.  Педагогічним працівником Центру може бути особа з високими 

моральними якостями, яка має вищу педагогічну  або іншу фахову 

освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну 

діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, 

фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати 

професійні обов’язки в закладах позашкільної освіти. Педагогічним 

працівником Центру  може бути також народний умілець з високими 

моральними якостями за умови забезпечення належної 

результативності освітнього процесу. 

3.3.2.   Посади педагогічних працівників Центру встановлюються відповідно 

до переліку посад педагогічних працівників системи позашкільної 

освіти, який затверджується Кабінетом Міністрів України. 
3.3.3. Педагогічні працівники Центру мають права та соціальні гарантії, 

визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», законодавством України про працю, колективним 
договором, трудовим договором та/або цим  Статутом. 

3.3.4.   Педагогічні працівники Центру мають право на: 
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

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

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

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

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу в 

порядку, встановленому Центром відповідно до спеціальних 

законів; 
- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, 

установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та 
перепідготовку педагогічних працівників; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 
використовуються в освітньому процесі; 

-  відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 
-  справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної 

діяльності; 
-  захист професійної честі і гідності; 
-  індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) 

діяльність за межами  Центру; 
-  творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 

10 років із зарахуванням до стажу роботи; 
-  безпечні і нешкідливі умови праці; 
-  подовжену оплачувану відпустку; 
-  участь у громадському самоврядуванні Центру; 
-  участь у роботі колегіальних органів управління Центру; 
-  держані гарантії, визначені законодавством про освіту. 

3.3.5. Педагогічні працівники Центру зобов’язані: 
- дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки 

партнерства у відносинах з вихованцями та їх батьками; 
- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а 

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

- використовувати державну мову в освітньому процесі; 
- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні 

та педагогічну майстерність; 
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами 

передбачених нею результатів навчання; 
- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню 

навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне 
здоров’я; 

-  дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 
дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі; 

-  дотримуватися педагогічної етики; 
-  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього  процесу; 
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, 
справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 
працелюбства; 

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

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та 
державних символів України, національних, історичних, 
культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-
культурного надбання України та навколишнього природного 
середовища, 

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

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

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

3.3.6.   Педагогічним працівникам Центру надається щорічна основана 

відпустка тривалістю не   менше 42 календарних днів у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3.3.7.   Педагогічні працівники Центру мають право на пенсію за вислугою 

років за наявності педагогічного стажу роботи не менше, ніж 25 років. 

3.3.8.  Засновник може забезпечувати пільговий проїзд педагогічних 

працівників Центру до місця роботи і додому у порядку та розмірах, 

визначених виконавчим органом, та передбачати на це видатки у 

місцевому бюджеті. 
3.3.9.  Робочий час педагогічного працівника Центру включає час, необхідний 

для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної 
роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим 
договором та/або посадовою інструкцією. 
    Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою 
інструкцією, яка затверджується директором Центру відповідно до вимог 
законодавства. 

3.3.10. Педагогічна діяльність керівників гуртків, секцій, студій, клубів, 
творчих об’єднань  Центру включає: 
1) діяльність у межах їхнього педагогічного навантаження, норма якого 

на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень; 
2) окремі види педагогічної діяльності.   
 Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 

3.3.11. Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників Центру 
встановлюються відповідно до нормативних актів Кабінету Міністрів 
України. 

3.3.12. Розподіл педагогічного навантаження здійснюється директором 
Центру. 
Педагогічне навантаження педагогічного працівника Центру, 
призначеного на посаду з повним тижневим навантаженням, обсягом 
менше тарифної ставки встановлюється тільки за його письмовою 
згодою. 
  Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального 
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 
програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або 
зарахування вихованців Центру протягом навчального року або за 
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письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням 
законодавства України про працю. 

3.3.13. Педагогічним працівникам Центру за роботу в інклюзивних групах 
встановлюється доплата у визначеному законодавством розмірі. 

3.3.14. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру 
здійснюється не рідше одного разу у п’ять років за рахунок коштів 
місцевого бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством. 

3.3.15. Атестація педагогічних працівників Центру здійснюється, як правило, 
один раз на п’ять років відповідно до положень про атестацію 
педагогічних працівників, затверджених Міністерством освіти і науки 
України. 

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

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

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

3.3.19. Оплата праці працівників Центру здійснюється за рахунок місцевого 
бюджету, власних надходжень, грантів, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

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

3.4.       Права та обов’язки батьків вихованців Центру: 

3.4.1.    Батьки вихованців Центру мають право: 
- захищати відповідно до законодавства права і законні інтереси 

здобувачів освіти; 
- звертатися до Центру, органів управління освітою з питань освіти; 
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття 

дітьми відповідної освіти; 
- брати участь у громадському самоврядуванні Центру, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 
закладу освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в Центрі та 
позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 
дослідження, обстеження, педагогічні експерименти і надавати згоду 
на участь у них дитини; 

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

- отримувати інформацію про діяльність Центру, результати навчання 
своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 
результати оцінювання якості освіти у Центрі та його освітньої 
діяльності; 
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- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім 
погодженням з директором Центру. 

3.4.2.  Батьки вихованців Центру зобов’язані: 
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних 

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

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

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

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

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

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

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

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

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку 
Центру. 

3.4.3. Центр зобов’язаний поважати право батьків виховувати своїх дітей 
відповідно до власних релігійних і філософських переконань, 
враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації 
освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та 
законні інтереси інших учасників освітнього процесу. 

3.4.4. Інші права й обов’язки батьків учнів Центру можуть встановлюватися 
законодавством, цим Статутом і договором про надання освітніх послуг 
(за наявності). 

 

IV. Управління Центром 
 

4.1.    Повноваження Засновника та уповноваженого ним органу управління 
освітою: 

4.1.1. Права та обов’язки Засновника  Центру визначаються  Законами 
України «Про  освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими актами 
законодавства. 

4.1.2.   Засновник: 
- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну 

типу закладу освіти, укладає засновницький договір у випадках, 
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визначених законом; 
- затверджує установчі документи Центру, їх нову редакцію та 

зміни до них; 
- створює умови для розвитку Центру; 
- закріплює територію обслуговування; 
- забезпечує доступність здобуття позашкільної освіти для всіх 

громадян, що проживають на відповідній території; 
- затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу; 
- затверджує за поданням Центру стратегію його розвитку; 
- фінансує виконання стратегії розвитку Центру в межах 

кошторисних призначень міського бюджету; 
- утворює та ліквідовує структурні підрозділи Центру; 
- затверджує обсяги фінансування Центру не нижче мінімальних 

нормативів, визначених в установленому порядку центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері освіти, та забезпечує фінансування 
витрат на його утримання; 

- може вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент 
вихованців    Центру; 

- сприяє створенню піклувальної та опікунської рад, благодійних 
фондів; 

- забезпечує створення належних умов для здобуття позашкільної 
освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням 
їхніх індивідуальних потреб в умовах  інклюзивного навчання. 

- забезпечує доступність будівель, споруд, приміщень Центру 
згідно з державними нормами і стандартами; 

- здійснює контроль щодо проєктування, будівництва та 
реконструкції будівель, споруд, приміщень Центру з урахуванням 
універсального дизайну та розумного пристосування; 

- забезпечує збереження і зміцнення матеріально-технічної бази 
Центру, ефективне використання закріплених за ним земельних 
ділянок; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 
Центру; 

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

4.1.3. Уповноважений орган: 

- затверджує кошторис Центру та контролює його виконання; 

- організовує та забезпечує проведення конкурсу на посаду 

керівника Центру; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів 

Центру; 
- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

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

- створює належні умови для вибору вихованцями видів творчої 
діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які 
їх замінюють; 

- вживає заходів для залучення вихованців Центру, котрі 
потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до 
різних форм позашкільної освіти; 

- організовує в установленому порядку підвищення кваліфікації, 
атестацію педагогічних працівників Центру; 

- координує діяльність педагогічного колективу Центру, 
громадських організацій, підприємств та сім’ї щодо одержання 
вихованцями позашкільної освіти; 

- узагальнює та поширює досвід роботи Центру; 
- сприяє проведенню інноваційної діяльності; 
- забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, 

спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, здобувачів 
освіти; 

- забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до 
вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про відкритість використання публічних коштів»; 

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

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

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

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

вільно  володіє державною мовою, має вищу освіту та стаж педагогічної  
не менше трьох років, а також організаторські здібності, стан фізичного 
і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних 
обов’язків.  

4.2.2. Директора Центру призначає на основі  конкурсного відбору та звільняє 
з посади  уповноважений орган управління. Положення про конкурс на 
посаду директора Центру затверджується Засновником. 

4.2.3.  Повноваження директора Центру визначаються законодавством та цим  
Статутом.  

4.2.4. Директор Центру має право: 
- діяти від імені Центру та представляти його у відносинах з 

державними органами, Засновником, юридичними та фізичними 
особами в межах повноважень, передбачених законом та цим 
Статутом; 

- підписувати документи з питань освітньої, фінансово-
господарської та іншої діяльності Центру; 
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- приймати рішення щодо діяльності Центру в межах повноважень, 
визначених законодавством та строковим трудовим договором, у 
тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном 
Центру  та його коштами; 

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

- визначати режим роботи Центру; 
- видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх 

виконання; 
- укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або 

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

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

- приймати рішення з інших питань діяльності Центру. 
4.2.5. Директор Центру зобов’язаний: 

- виконувати Закони України  "Про освіту", «Про позашкільну 
освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та 
контролювати їх виконання працівниками Центру; 

- планувати та організовувати діяльність Центру; 
- організовувати фінансово-господарську діяльність Центру в межах 

затвердженого кошторису; 
- забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку 

Центру; 
- затверджувати правила внутрішнього розпорядку Центру; 
- затверджувати посадові інструкції працівників Центру; 
- організовувати освітній процес; 
- затверджувати освітню  програму Центру;  
- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод 
педагогічних працівників; 

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

- контролювати виконання педагогічними працівниками та 
вихованцями освітньої програми;  

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

- сприяти проходженню атестації педагогічними працівниками; 
- забезпечити звітування один раз на рік перед Засновником про 

діяльність закладу термін та у формі, визначеній Засновником, а  
також оприлюднення такої інформації на офіційному сайті Центру 
та уповноваженого органу; 

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого 
громадського нагляду (контролю) за діяльністю Центру; 
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- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського 
самоврядування в Центрі 

- формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню 
культури здорового способу життя вихованців та працівників 
Центру; 

- створювати в Центрі безпечне освітнє середовище, забезпечувати 
дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог 
техніки безпеки; 

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Центру, зокрема 
шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог 
законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної 
інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та 
інших законів України; 

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування вихованців, а 
також їх заохочення (відзначення) та притягнення до 
відповідальності відповідно до вимог законодавства; 

- звітувати щороку на загальних зборах  колективу про свою роботу 
та виконання стратегії розвитку Центру; 

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, 
Засновником, цим Статутом, колективним договором. 

4.3. Повноваження педагогічної ради Центру. 
4.3.1.  Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління Центром.  Повноваження педагогічної ради визначаються  
Законом України «Про позашкільну освіту» та цим Статутом. 

4.3.2. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних 
працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у 
засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор 
Центру. 

4.3.3.  Педагогічна рада Центру: 
- планує роботу Центру; 
- схвалює освітню програму та оцінює результативність її виконання; 
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми 
забезпечення академічної доброчесності; 

- ухвалює рішення щодо видачі документів про освіту; 
- розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку 

освітнього процесу в Центрі; 
- обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 
заохочення вихованців Центру та інших учасників освітнього 
процесу; 

- розглядає питання щодо відповідальності вихованців, працівників 
Центру та інших учасників освітнього процесу за невиконання 
ними своїх обов’язків; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного 
аудиту Центру та проведення громадської акредитації закладу; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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- розглядає інші питання віднесені законодавством ти цим Статутом 
до її повноважень. 

4.3.4. Рішення педагогічної ради Центру вводяться в дію наказами директора і 
є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. 

4.4. Громадське самоврядування в Центрі - це право учасників освітнього 
процесу як безпосередню, так і через органи громадського 
самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та 
забезпечення освітнього процесу в Центрі захисту' своїх прав й 
інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь в 
громадському нагляді (контролі) й в управлінні Центром у межах 
повноважень, визначених законодавством та цим Статутом.  

                    Громадське самоврядування та державно-громадське управління 
Центром здійснюється на принципах: 
- пріоритету прав і свобод людини та громадянина; 
- верховенства права; 
- взаємної поваги і партнерства; 
- репрезентативності органів громадського самоврядування, 

громадських об’єднань та інших інститутів громадянського 
суспільства і правоможності їх представників; 

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін; 
- пріоритету узгоджувальних процедур; 
- прозорості, відкритості та гласності; 
- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; 
- взаємної відповідальності сторін. 

          У Центрі можуть діяти: 
- органи самоврядування працівників закладу; 
- органи учнівського самоврядування; 
- органи батьківського самоврядування; 
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 
         У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування  

Центру не мають права втручатися представники іншого органу 

громадського самоврядування Центру. 
4.4.1.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є 

загальні збори колективу закладу, що скликаються не рідше одного разу 
на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників 
освітнього процесу. 

     Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються 

в однаковій кількості від таких категорій: 
- працівників Центру - зборами трудового колективу (5 осіб); 
- вихованців Центру  - учнівським самоврядуванням (5 осіб); 
- батьків вихованців, громадськості - батьківським самоврядуванням (5 

осіб). 
Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, 

якщо в їхній роботі беруть участь не менше половини делегатів від 

кожної з трьох категорій. Рішення ухвалюються простою більшістю 

голосів присутніх делегатів. 
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Право скликати загальні збори мають Засновник або уповноважений 

ним орган управління освітою,  директор Центру, учасники зборів, 

якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості. 

     Загальні збори: 
- щорічно заслуховують звіт директора, дають оцінку його діяльності 

відкритим або таємним голосуванням; 
- розглядають найважливіші питання діяльності Центру; 
- вносять пропозиції про заохочення членів трудового колективу та 

вихованців; 
- порушують клопотання перед Засновником про розривання 

трудового контракту з директором Центру у разі невиконання ним 
свої посадових обов’язків, ініціюють проведення позапланового 
інституційного аудиту Центру. 

           Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 
колективу Центру розміщується в Центрі та оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Центру не пізніше ніж за один місяць до дня їх 
проведення. 

4.4.2. Учнівське самоврядування у Центрі  діє з метою формування та розвитку 
громадянських, управлінських і соціальних компетентностей 
вихованців, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, 
прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо. 

             Учнівське самоврядування здійснюється вихованцями безпосередньо і 
через органи учнівського самоврядування. 
  Вихованці мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, 
зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних 
питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського 
самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних 
органів учнівського самоврядування. 

Учнівське самоврядування може діяти на рівні групи Центру. 
      Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою 

вихованців та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також 
можуть мати різноманітні форми і назви. 

            Директор Центру сприяє та створює умови для діяльності органів 
учнівського самоврядування. 

              Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і 
втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування. 

              З питань захисту честі, гідності та/або прав вихованців Центру 
керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний 
прийом директором Центру. Директор Центру зобов’язаний розглянути 
усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про 
усунення порушень щодо честі, гідності чи прав вихованця Центру та 
вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або 
законодавства. 

             Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані 
вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності. 

             Органи учнівського самоврядування мають право: 
- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, 



98 

 

оздоровлення, побуту; 
- проводити за погодженням з директором Центру організаційні, 

просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або 
ініціювати їх проведення перед керівництвом Центру; 

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти 
відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти; 

- захищати права та інтереси вихованців, які здобувають позашкільну 
освіту в Центрі; 

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або 
обговоренні плану роботи Центру, змісту освітніх і навчальних 
програм; 

- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної 
ради Центру з усіх питань, що стосуються організації та реалізації 
освітнього процесу. 

             Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна 
призводити до порушення законодавства, статуту Центру, правил 
внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників 
освітнього процесу. 

              У своїй діяльності орган учнівського самоврядування керується 
законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням 
про учнівське самоврядування Центру. 

              Рішення органу учнівського самоврядування Центру виконуються 
вихованцями на добровільних засадах. 

4.4.3. Вищим органом громадського самоврядування працівників Центру є 
загальні збори трудового колективу Центру. 

Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), 
порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів 
трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані 
законодавством, визначаються цим Статутом і колективним договором  
Центру. 

              Загальні збори трудового колективу: 
- розглядають та схвалюють проєкт колективного договору; 
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк 

повноважень комісії з трудових спорів; 
- обирають комісію з трудових спорів. 

   Загальні збори трудового колективу Центру можуть утворювати 
комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, 
визначені законодавством. 

     Рішення загальних зборів трудового колективу Центру підписуються 
головуючим на засіданні та секретарем. 

 Рішення загальних зборів трудового колективу Центру, прийняті у 
межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма 
працівниками Центру. 

4.4.4. Батьківське самоврядування здійснюється батьками вихованців Центру 
як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з 
метою захисту прав та інтересів вихованців, організації їх дозвілля та 
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оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, 
визначених законодавством та Статутом Центру. 

       Батьки мають право утворювати різні органи батьківського 
самоврядування (в межах групи, Центру, за інтересами тощо). 

     Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім 
тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів 
громадського самоврядування Центру. 

      Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 
виключно на добровільних засадах. 

      Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 
освітнього процесу та/або діяльності Центру можуть бути реалізовані 
виключно за рішенням директора Центру, якщо таке рішення не 
суперечить законодавству. 

     Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування  не повинні 
призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв 
чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або 
законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття 
управлінських рішень, що не відповідають законодавству. 

     Органи батьківського самоврядування Центру мають право, але не 
зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами. 
    Працівники Центру не мають права втручатися в діяльність 
батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи 
засідань органів батьківського самоврядування. 

4.4.5. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути 
створена піклувальна рада Центру. 

            Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку 
Центру, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 
діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 
використанням, ефективній взаємодії Центру з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, 
громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. 

     Піклувальна рада: 
- аналізує та оцінює діяльність Центру і його директора; 
- розробляє пропозиції до стратегії  розвитку Центру й аналізує стан 

її виконання; 
- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не 

заборонені законом; 
- проводить моніторинг виконання кошторису  Центру і вносить 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 
розгляду директором Центру; 

- має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із 
забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 
інституційного аудиту Центру; 

- може вносити Засновнику Центру подання про заохочення 
директора Центру або притягнення його до дисциплінарної 
відповідальності з підстав, визначених законом; 

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом Центру. 
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     Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим 
ним органом з урахуванням пропозицій органів управління  Центру, 
органів громадського самоврядування Центру, депутатів Баранівської 
міської ради. 

     До складу піклувальної ради не можуть входити вихованці та 
працівники Центру. 

     Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради 
є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її 
затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 
голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів 
голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної 
ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують 
головуючий на засіданні та секретар. 

     Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі 
колегіальних органів управління Центром з правом дорадчого голосу. 

     Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого 
Засновником. 
 

V. Матеріально-технічна база 

5.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном 
Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту» та іншими актами законодавства. 

5.2.  До матеріально-технічної бази Центру належать приміщення, споруди, 
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, 
що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, 
оперативному управлінні, орендоване чи надане йому Засновником. 

5.3.  Вимоги до матеріально-технічної бази Центру визначаються 
відповідними  будівельними, протипожежними і санітарно-гігієнічними 
нормами, правилами облаштування та утримання закладу позашкільної 
освіти, навчальними планами  і програмами. 

5.4.  Майно Центру належить йому на праві власності, повного 
господарського відання або оперативного управління відповідно до 
чинного законодавства, рішення про утворення, цього Статуту та 
укладених угод. 

5.5. Майно Центру може вилучатися Засновником лише за умови 
подальшого використання майна і коштів, одержаних від його реалізації, 
на розвиток позашкільної освіти у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України.  

5.6. Майно Центру не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім 
призначенням. 

5.7. Центр безоплатно користується земельними ділянками, на яких він 
розташований та несе відповідальність  за раціональне використання  і 
відновлення природних ресурсів. Центр може набувати у власність, 
брати у постійне користування або в оренду земельні ділянки, на яких 
він розміщений, у порядку відповідно до земельного законодавства.  

5.8. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно Центру не підлягають 
вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу. 
Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 
відповідно до чинного законодавства. 
 

VI. Фінансово-господарська діяльність 

6.1. Центр провадить фінансово-господарську діяльність відповідно 
до Бюджетного кодексу України, Цивільного, «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. 
договорів) для забезпечення діяльності Ліцею. 

6.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі його 
кошторису, що формується та затверджується уповноваженим органом  
Засновника з урахуванням пропозицій закладу. 

6.3. Джерелами фінансування Центру є: 
- кошти місцевого бюджету;  
- кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг, роботи 

виконані Центром на замовлення підприємств, установ, організацій 
та громадян, доходи від реалізації власної продукції,  від надання в 
оренду приміщень, споруд, обладнання, що не оподатковуються і 
спрямовуються на соціальні потреби та розвиток Центру; 

- освітні субвенції, у т.ч. на здобуття позашкільної освіти особами з 
особливими освітніми потребами; 

- благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну 
діяльність та благодійні організації; 

- ґранти; 
- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

6.4. Бюджетні асигнування,  позабюджетні кошти та кошти, отримані 
Центром  за рахунок додаткових джерел фінансування, 
використовуються закладом на діяльність, передбачену цим Статутом, і 
не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевого бюджету. 

6.5. Одержання  Центром власних надходжень не є підставою для зменшення 
обсягу його бюджетного фінансування. Не використані в поточному 
році позабюджетні кошти Центру не можуть бути вилучені, крім 
випадків, передбачених законодавством України. 

6.6.   Центр може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 
затверджує Кабінет Міністрів України.  Засновник має право 
затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли 
до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Платні 
послуги можуть надаватися за напрямами діяльності Центру. 

6.7.   Директор Центру визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що 
надаються закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку 
надання кожної з них, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.  

             Центр не може надавати (повністю чи частково) платні освітні 
послуги замість або в межах освітньої діяльності, визначеної освітньою 
програмою. 

6.8.   Штатний розпис Центру затверджується Засновником. 
6.9. Кошти Центру зберігаються на його рахунках в установах банків. Центр 

самостійно розпоряджається доходами від провадження господарської 
та іншої діяльності, передбаченої цим Статутом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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6.10. Центр має право на придбання та оренду необхідного обладнання й 
інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого 
підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за 
рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню 
соціально-побутових умов колективу. 

 
VII.  Міжнародне співробітництво 

7.1.    Центр за наявності належної матеріально-технічної бази та фінансових 
ресурсів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 
обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до 
законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми 
асоціаціями. 

7.2.    Центр має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди 
про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, 
підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 
країн. 

7.3.    Центр має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно 
до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними 
юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, 
провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних 
підприємств (установ). 

7.4.    Валютні, матеріальні надходження від провадження 
зовнішньоекономічної діяльності використовуються Центром для 
забезпечення власної діяльності, визначеної цим Статутом. 

7.5.    Участь Центру в міжнародних програмах, проектах, учнівських та 
педагогічних 

           обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

VIII. Контроль за діяльністю закладу 

8.1.    Державний контроль за діяльністю Центру здійснюється відповідно до 
Законів 

  України «Про освіту», «Про позашкільну освіту». 
8.2. Державний контроль здійснює центральний орган виконавчої влади із    

забезпечення якості освіти у формі інституційного аудиту один раз на 10 
років. 

8.3. Контроль за діяльністю Центру здійснює Засновник та/або 
уповноважений ним орган, інші органи та служби у межах повноважень, 
наданих їм чинним законодавством. 

 
ІX. Реорганізація або ліквідація закладу 

9.1. Засновник створює, перепрофільовує, ліквідовує та реорганізовує Центр 
відповідно до вимог законодавства України. 

9.2. Реорганізація Центру відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення, укрупнення. 

9.3. Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 
ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 
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9.4.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо 

  управління Центром. 
9.5.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його 

дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 
баланс і представляє його Засновнику. 

9.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання Центру переходять до    
правонаступників відповідно до чинного законодавства, 

9.7.   При реорганізації чи ліквідації Центру працівникам гарантується 
дотримання їх 

  прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю. 

X. Заключні положення 

10.1.   У всьому, що не є врегульовано цим Статутом слід керуватися чинним 
законодавством України 

10.2.   Цей Статут і всі інші зміни та доповнення до нього затверджуються 
Органом управління майном та реєструється відповідно до  чинного 
законодавства України. 

10.3.    Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної 
реєстрацій' відповідно до чинного законодавства України. 

 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                      Володимир ЗАРЕМБА 
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     Додаток № 2 

до рішення сесії 8 скликання 

     Баранівської  міської ради 

від 18.08. 2022р. №______ 

 

 

 

Структура та штатна чисельність 

Баранівського центру дитячої та юнацької творчості  

Баранівської міської ради 

 

 

№ п/п 
 

 

Найменування посад 

 

 

Кількість штатних одиниць 

 

1 Директор 1 

2 Заступник директора 1 

3 Керівник гуртка 10 

4 Сторож 2 

5 Двірник 1 

6 
Прибиральник службових 

приміщень 
1 

7 Культорганізатор 1 

8 Завідувач господарства 1 

 Разом 18 

 

 
Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
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        Додаток № 4 

        до рішення 33 сесії 8 

        скликання 

      Баранівської  міської ради 

від 18 серпня 2022  року № 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання працівників Баранівського центру дитячої та юнацької 

творчості Баранівської міської ради 
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Положення про преміювання працівників Баранівського центру дитячої 

та юнацької творчості Баранівської міської ради (далі - Положення) 

розроблено відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці», постанови 

Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери» із змінами, та з метою стимулювання праці, відповідальності 

працівників за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, 

доручень керівництва, виконання заходів та завдань, передбачених планом 

роботи. 

Премії працівникам  Баранівського центру дитячої та юнацької 

творчості Баранівської міської ради (далі – Центр творчості) виплачуються за 

особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та 

у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов’язків. 

Преміювання директора Центру творчості здійснюється на підставі 

наказу уповноваженого органу управління, преміювання працівників - 

відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками 

роботи за місяць, квартал та рік, шляхом видання наказу директором за 

погодженням із уповноваженим органом управління. 

Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання 

працівників Центру творчості за сумлінне і якісне виконання поставлених 

перед ними завдань, забезпечення належного рівня виконавчої та трудової 

дисципліни. 

За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій 

враховується: 

 виконання заходів та завдань, передбачених планом Центру 

творчості;  

 виконавська дисципліна; 

 трудова дисципліна; 

 творчий внесок в розвиток науково-методичної роботи, активну 

участь в громадському житті та підтримку нормального мікроклімату у 

колективі. 

Премії працівникам нараховуються за фактично відпрацьований час в 

межах фонду оплати праці. 

Працівникам, які пропрацювали неповний місяць в зв’язку з переходом 

на іншу роботу, виходом на пенсію, звільненим у зв’язку із скороченням 

штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично 

відпрацьований час. 

Премії працівникам Центру творчості можуть виплачуватись помісячно 

з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у 

кошторисі та економії коштів на оплату праці. 

Премії працівникам Центру творчості виплачуються з нагоди 

відзначення ювілейних дат в межах фонду оплати праці.  
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Преміювання до професійних та державних свят здійснюється з фонду 

оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та 

економії коштів на оплату праці. 

Працівники Центру творчості можуть бути позбавлені премії повністю 

або частково за невиконання своїх службових обов’язків (порушення строків 

виконання доручень, неякісну підготовку матеріалів тощо). 

Повне або часткове позбавлення премії директора Центру творчості 

здійснюється за той розрахунковий період, в якому мало місце упущення в 

роботі і оформляється наказом керівника уповноваженого органу управління, 

а для інших працівників - наказом Директора Центру творчості за 

погодженням із уповноваженим органом управління з обов’язковим 

зазначенням причини. 

Виплачувати працівникам Центру творчості матеріальну допомогу, в 

тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік 

в межах коштів, передбачених у кошторисі та економії коштів на оплату праці. 

 

 

 

Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
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20проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня 2022 року № 

 

Про створення  інклюзивних груп  

закладів дошкільної освіти  та класів  

закладів загальної середньої освіти 

на 2022-2023 н.р. 

 

Керуючись  ст.20, п. 2 ст.25,  ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України 

«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 

№ 305 (зі змінами) «Про затвердження Положення про дошкільний 

навчальний заклад», наказу Міністерства  освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України  від 06.02.2015 № 104/52 «Про 

затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 

№ 872 (зі змінами) «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти (Лист МОН України «Щодо організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»  від 13.11.2018 №1/9-691), 

враховуючи звернення батьків дітей з особливими освітніми потребами та з 

метою забезпечення дошкільною та загальною середньою освітою дітей з 

особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, міська 

рада 

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Створити інклюзивні групи в  закладах дошкільної освіти  Баранівської 

ТГ на 2022-2023 навчальний рік згідно з додатком 1. 

2. Створити інклюзивні класи в закладах загальної середньої освіти  

Баранівської ТГ на 2022-2023 навчальний рік згідно з додатком 2. 

3. Директорам закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої 

освіти вжити заходів щодо створення інклюзивних груп та класів. 

4. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Василевський О.В.) 

забезпечити виділення бюджетних коштів на функціонування  

інклюзивних груп та класів.  
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу 

ради Нечипорука Д.В. 

 

 

 

Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
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                                Додаток 1  

до рішення 33 сесії 8-го скликання 

                                                        Баранівська міська рада 

                                                                  від 18.08.2022 року №______ 

 

 

 

МЕРЕЖА 

інклюзивних груп закладів дошкільної освіти  

Баранівської міської ТГ 

на 2012-2023 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Назва закладу Групи 

1. Баранівський заклад дошкільної освіти 

комбінованого типу «Сонечко» 

3 

2. Кашперівський дошкільний навчальний заклад  1 

3 Першотравенський заклад дошкільної освіти 

«Мрія» 

1 

 Разом: 5 

 

 

 

 

 

Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
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                                Додаток 2  

до рішення 33 сесії 8-го скликання 

                                                        Баранівська міська рада 

                                                                  від 18.08.2022 року №______ 

  

 

 

МЕРЕЖА 

інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти  

Баранівської міської ТГ 

на 2022-2023 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Назва закладу Класи 

1.  Баранівський  ліцей №1  7 

2.  Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук  5 

3.  Кашперівський ліцей 2 

4.  Першотравенський ліцей 4 

 Разом: 18 

 

 

 

Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
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21проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ  

33 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня 2022 року                                                                    № _________ 

 

Про внесення змін до мережі закладів, 

організацій, установ, які входять  

до сфери управління гуманітарного 

відділу Баранівської міської ради 

 

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

Україні», ст. 23 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про 

позашкільну освіту», ст. 37, 38, 59 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» для вдосконалення системи управління комунальними 

закладами міської ради в сфері освіти, культури та спорту та у зв’язку зі 

зміною назви Баранівського міського Будинку дитячої творчості , міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Внести зміни у мережу закладів, організацій, установ, які входять до сфери    

управління гуманітарного відділу Баранівської міської ради та затвердити її у 

новій редакції (додається). 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з   

гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Сукманюк О.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
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                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 33 сесії 8-го скликання 

Баранівської міської ради 

від 18.08.2022 року № 

 

Мережа установ освіти 

11 закладів загальної середньої освіти  

1. Баранівський ліцей №1 Баранівської міської ради 

1.1.Філія «Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1 

2. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук 

2.1 Філія «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

2.2. Філія «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

3. Першотравенський ліцей 

4.  Полянківський ліцей 

5.  Кашперівський ліцей 

6.  Смолдирівська гімназія 

7.  Рогачівська гімназія 

8.  Явненська гімназія 

9.  Баранівська початкова школа 

10.  Острожецька початкова школа ім. О.В. Коростинського 

11. Суємецька початкова школа 

14 закладів дошкільної освіти: 

1. Баранівський ЗДО «Сонечко» 

2.  Вірлянський ЗДО «Сонечко» 

3.  Першотравенський ЗДО «Мрія» 

4.  Полянківський ЗДО «Ялинка» 

5.  Кашперівський ЗДО «Ромашка» 

6.  Мирославльський ЗДО «Струмочок» 

7.  Рогачівський ЗДО «Калинка» 

8.  Острожецький ЗДО «Дзвіночок» 

9.  Зеремлянський ЗДО «Буратіно» 

10.  Суємецький ЗДО «Теремок» 

11.  Баранівський ЗДО «Лесина казка» 

12.  Явненський ЗДО «Лісова казка» 

13.  Йосипівський ДНЗ 

14.  Старогутянський ДНЗ 

1 позашкільний заклад освіти: 

1.Баранівський центр дитячої та юнацької творчості Баранівської міської 

ради 

1   Центр професійного розвитку педагогічних працівників: 

1.КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
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1   Центр фінансово-господарського обслуговування: 

1.КУ «Центр фінансово-господарського обслуговування» Баранівської 

міської ради 

 

 

 

Мережа установ культури та спорту 

1. Баранівська школа мистецтв Баранівської міської ради м.Баранівка 

вул.Соборна,38 

2.КУ «Бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської ради м. 

Баранівка пров. Шкільний,1 

3. Полянківська селищна бібліотека с.Полянки вул.Промислова,1 

4.Вірлянська сільська бібліотека с.Вірля вул.Центральна,39  

5. Мирославльська сільська бібліотека с.Мирославль вул.Центральна,1 

6. Зеремлянська сільська бібліотека с. Зеремля вул.Вишнівецька,3 

7. Гриньківська сільська бібліотека с.Гриньки вул.Пушкіна,1  

8. Старогутянська сільська бібліотека с. Стара Гута, вул.Садова, 2 

9. Марківська сільська бібліотека с.Марківка вул.Першотравнева,35 

10. Рогачівська сільська бібліотека с.Рогачів вул.Новоград-волинська,70 

11. Суємецька сільська бібліотека с.Суємці вул.Дмитра Савчука,2 

12. Смолдирівська сільська бібліотека с.Смолдирів, вул.Лесі Українки,51 

13.Першотравенська селищна бібліотека смт.Першотравенськ, вул.Парфірова, 

16  

14. КУ« Історико – краєзнавчий народний музей» Баранівської міської ради 

вул.Соборна,22  

15. Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича м.Баранівка 

вул.Соборна, 22 

16. Будинок культури смт.Полянка вул.Промислова 1/а 

17. Сільський клуб с.Вірля вул.Центральна,39 

18. Будинок культури с.Климентіївка вул.Центральна,4 

19. Будинок культури с.Мирославль вул.Центральна,2 

20. Сільський клуб с.Берестівка вул.Шуляківська,1 

21. Сільський клуб с.Жари вул.Баранівська ,9 

22. Сільський клуб с.Зеремля вул.Вишнівецька,3 

23. Сільський клуб с.Йосипівка вул.Щукіна,19 

24. Сільський клуб с.Табори вул.Садова, 2 

25. Будинок культури с.Кашперівка вул.Лесі Українки, 32 

26. Сільський клуб с.Гриньки вул.Пушкіна,2 

27. Сільський клуб с.Стата Гута вул.Садова, 2 

28. Будинок культури с.Марківка вул.Першотравнева, 35 

29. Будинок культури с.Рогачів вул.Новоград-волинська,70 

30. Будинок культури с.Суємці вул. Дмитра Савчука, 11 

31. Будинок культури с.Смолдирів вул.Лесі Українки, 51 

32. Сільський клуб с.Явне вул.Світанкова,15 
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33. Сільський клуб с.Лісове вул.Баранівська, 25 

34.Першотравенський будинок культури ім. В.Д. Крищенка смт. 

Першотравенськ вул. Парфірова, 16 

35. Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа 

36. Міський стадіон 

37.Климентіївська сільська бібліотека с. Климентіївка 

38.Таборська сільська бібліотека с.Табори 

39.Жарівська сільська бібліотека с. Жари 

40.Явненська сільська бібліотека с.Явне 

41.Кашперівська сільська бібліотека с.Кашперівка 

42. Йосипівська сільська бібліотека с. Йосипівка 

43. Берестівська сільська бібліотека с. Берестівка 

 

 

Секретар ради     Володимир ЗАРЕМБА 
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                                                                                                                  22проєкт 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

33 сесія 8-го скликання 

 

18 серпня 2022 року                            №  

 

Про призначення начальника 

комунального підприємства   

«Трудовий архів  Баранівського 

 району» 

 

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

Україні», Статуту Комунального підприємства «Трудовий архів Баранівського 

району (нова редакція), затвердженого рішенням міської ради від 24.11.2020 

року №20, сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити Шемчук Тетяну Федорівну на посаду начальника 

комунального підприємства «Трудовий архів Баранівського району» на 

умовах контракту строком на 1(один) рік з 18 серпня 2022 року. 

2. Доручити Баранівському міському голові Мігею О.Ю. укласти 

контракт з Шемчук Тетяною Федорівною – начальником комунального 

підприємства «Трудовий архів Баранівського району» (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

бюджету та комунальної власності,економічного розвитку, транспорту та 

зв’язку. 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
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КОНТРАКТ 

з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад 

сіл, селищ, міста району  

 

 
м. Баранівка      18.08. 2022 р. 

Баранівська міська рада, (іменована далі Орган управління майном),    в 

особі міського голови Мігея Олександра Юрійовича з однієї сторони та 

громадянка Шемчук Тетяна Федорівна ( іменована далі Керівник), з другої 

сторони, уклали цей Контракт про таке:  

Шемчук Тетяна Федорівна призначається на посаду начальника 

комунального підприємства «Трудовий архів Баранівського району» згідно 

штатного розпису підприємства, поданої заяви, Указу Президента України 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №341/2022 від 17 

травня 2022 року на строк з 18.08.2022 року по 17.08.2023 року включно. 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. За цим Контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через 

адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) 

підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне 

використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а Орган 

управління майном зобов'язується створювати належні умови для організації 

праці Керівника. 

2. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Керівником 

та Органом управління майном. 

3. Керівник є повноважним представником підприємства під час 

реалізації повноважень, функцій, обов'язків, визначених статутом 

підприємства, іншими нормативними актами. 

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності. 

5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, 

встановлених законодавством, статутом підприємства, та цим Контрактом. 

II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво 

підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-

побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених 

законодавством, статутом підприємства та цим контрактом. 

7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників 

ефективності використання майна і прибутку згідно з додатком до контракту. 

8. Керівник підприємства щоквартально подає Органу управління 

майном звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом 

за встановленою формою. 
У разі невиконання встановлених показників, Керівник подає міській 

раді разом зі звітом пояснення щодо причин їх невиконання. 
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9. Керівник зобов'язується: 

9.1. виконувати та забезпечувати виконання рішень міської ради щодо 

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міста району, розпоряджень міського голови; 

9.2. неухильно дотримуватись вимог Статуту та цього Контракту; 

9.3. забезпечувати відповідність рішень, ухвалених керівником, 

чинному законодавству, Статуту та рішенням міської ради, розпорядженням 

голови ради; 

9.4. забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та 

інших обов'язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати 

працівникам підприємства; 

9.5. забезпечувати своєчасне надання підприємством, передбаченої 

законодавством України звітності та інформації; 

9.6. постійно підвищувати рівень своїх знань та кваліфікації, 

необхідних для виконання своїх обов'язків; 

9.7. повідомляти Орган управління про виявлені недоліки в роботі 

підприємства; 

9.8. здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 

днів до закінчення строку дії цього Контракту, а також передати справи 

новопризначеному керівнику в останній день строку контракту. Передача 

справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, належному 

оформленні та наданні документації (накази, плани, програми тощо), передачі 

печатки, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у 

керівника, чекової книжки, службового посвідчення. Передача оформляється 

підписанням акту приймання - передачі. 

10. Керівник має право: 

- діяти від імені підприємства, представляти його на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

- укладати від імені підприємства, господарські та інші угоди, 

положення яких не суперечать чинному законодавству і не спричинять 

майнової шкоди підприємству; 

- видавати від імені підприємства доручення; 

- відкривати від імені підприємства рахунки в банках; 

- користуватися правом розпорядження коштів підприємства; 

- заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до 

законодавства; 

- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати 

вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; 

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом 

управління майном, статутом підприємства і цим Контрактом до компетенції 

Керівника. 

11. Орган управління майном має право вимагати від Керівника 

достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи 

неналежне виконання своїх обов'язків, щодо управління підприємством та 
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розпорядженням його майном. Така вимога оформляється в письмовому 

вигляді з відповідним обґрунтуванням причин. 

12. Орган управління майном: 

- надає інформацію на запит Керівника; 

- звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково - за 

вимогою Керівника, а також у випадку порушень ним Кодексу Законів про 

працю України , іншого чинного законодавства України та умов контракту; 

- організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства; 

- здійснює контроль за ефективністю використання, розпорядження, 

управління і збереження закріпленого за підприємством майна. 

13. Орган управління майном делегує Керівнику повноваження щодо 

проведення колективних переговорів, укладення колективного договору на 

підприємстві та укладення трудових договорів з працівниками підприємства. 

14. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до 

чинного законодавства. 
Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному 

структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно 

до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав 

працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. 

15. При укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні та 

забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим 

законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених 

статутом підприємства, генеральною та галузевою угодами, колективним 

договором і фінансовими можливостями підприємства. 

III. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КЕРІВНИКА 

За виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Керівникові 

підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, 

одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності та 

фінансової підтримки з міського бюджету бюджетів ТГ.  

16. Заробітна плата Керівника складається з: 

а) посадового окладу (14 тарифний розряд) розмір якого 

встановлюється  штатним розписом і визначається згідно з діючим 

законодавством і на момент укладення контракту складає 7001,00 гривень. 

б) премії в розмірі 50 відсотків від посадового окладу. Розмір премії 
погоджується за письмовою згодою міського голови. Премія виплачується 

при умові виконання основних показників господарської діяльності, 
рентабельності та прибутковості підприємства та належному виконанні 
функціональних обов'язків. 

Премія не нараховується: 

 Наявність випадків порушення планової, фінансової, виконавчої та 

трудової дисципліни. 
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 Несвоєчасне та неякісне розглядання скарг, заяв, листів громадян та 

неприйняття по них необхідних заходів. 

 Наявність обґрунтованих скарг щодо неякісного чи неповного 

виконання функцій підприємства. 

 У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельними 

наслідками з вини підприємства. 

 Наявність випадків псування та крадіжок товарно - матеріальних 

цінностей. 

 Наявність заборгованості заробітної плати, по платежах до бюджету і 

пенсійного фонду. 

16. Крім того, Керівникові з дозволу Органу управління майном 

можуть виплачуватись: 

- винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на 

підприємстві положення. 

17. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 

календарних дні. Оплата відпустки провадиться виходячи із середнього 

заробітку Керівника, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. Одночасно з наданням відпустки Керівникові 

виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі місячного 

посадового окладу. 
Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки 

(час початку, поділу на частини тощо) за погодження з Органом управління 

майном. 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

18. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, 

передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з 

законодавством та цим контрактом. 

19. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому 

законодавством. 

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 
ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

20. Внесення змін та доповнень до цього Контракту здійснюється 

шляхом підписання додаткових угод. 

21. Цей контракт припиняється: 

а) у разі закінчення терміну його дії; 

б) за угодою сторін; 

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених 

пунктами 23, 24, цього Контракту; 

22. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний 

з ініціативи Органу управління майном до закінчення терміну його дії: 

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних 

причин обов'язків, покладених на нього цим Контрактом та статутних 

завдань підтверджених документально (акт, протокол); 
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б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства 

чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства 

настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і 

таке інше) підтверджених документально (акт, протокол); 

в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та 

Пенсійним фондом, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо 

виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення 

заборгованості із заробітної плати; 

г) у разі непогодження з Органом управління майном кошторисів 

доходів і видатків підприємства; 

д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості 

протягом трьох місяців при наявності вини Керівника; 

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за 

охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного 

законодавства з питань охорони праці; 

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній 

валюті; 

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської 

заборгованості; 

з) у разі неподання Органу управління майном щоквартального звіту 

про результати виконання показників. 

23. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до 

закінчення терміну його дії: 
а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном 

своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи 

порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно- 

розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до 

погіршення економічних результатів діяльності підприємства: 

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 

обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин. 

24. Протягом двох останніх місяців строку дії контракту Сторони 

можуть укласти угоду про продовження дії контракту на новий строк. Якщо 

така угода до дня закінчення дії контракту не буде укладена, контракт 

вважається припиненим. 

VI. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

25. Цей Контракт діє з "18 " серпня 2022 р. до "17" серпня 2023 р. 

26. Особливі умови контракту: 
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VII. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 

27. Відомості про підприємство: 

Повна назва комунальне підприємство „Трудовий архів Баранівського 

району» 

Адреса: 12700 м. Баранівка вул. Соборна, буд.10, 

Розрахунковий рахунок №UA413116470000026003620204314 ТВБВ 

№10005/062 філія – Житомирське ОУ АТ «Ощадбанк» 

Код ЄДРПОУ 35388393 

Код банку (МФО) 311647 

28. Відомості про Орган управління майном: Повна назва: 

Баранівська міська рада  

Адреса 12700, м. Баранівка , вул. Соборна, 20 

29. Відомості про Керівника: 

Домашня адреса ХХХХХХХХХХ 

 Домашній телефон – моб. ХХХХХХХХХ 

Паспорт ХХХХХХХХХ 

30. Цей Контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у 

кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу. 

 

Від Органу управління майном 

Голова міської ради 

 

_________________ О.Ю. МІГЕЙ 

 

М.П.      

 Керівник  

 

________________ Т.Ф.ШЕМЧУК 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


