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Паспорт 
Програми соціального і економічного  розвитку  

Баранівської міської  ОТГ на 2019 рік 
 

 Назва програми Програма соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік 

 Мета програми Узгодження спільних дій органу місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання 
різних форм власності по створенню 
сприятливих умов для забезпечення соціально-
економічного розвитку громади. 

 Очікувані результати 
виконання програми 

Розв’язання соціальних проблем та зростання 
якості життя населення за рахунок створення 
передумов для стійкого соціально-економічного 
розвитку громади 

 Структура програми Вступ 
Загальні положення 
1. Аналітична частина 
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального 
розвитку громади у 2019 році 
3. Бюджет громади на 2019 рік 
4. Розвиток економічного потенціалу та 
підприємництва 
5. Управління об’єктами комунальної власності 
6. Розвиток житлово-комунального 
господарства та благоустрою громади 
7. Органи місцевого самоврядування 
8. Соціальний захист населення 
9. Надання адміністративних послуг 
10. Культурний та духовний розвиток, 
національно-патріотичне виховання мешканців 
громади 
11. Розвиток фізичної культури та спорту 
12. Освіта 
13. Охорона здоров’я 
14. Землеустрій громади 
15. Фінансове забезпечення заходів Програми  
та цільових Програм 

 Ініціатор розроблення 
програми  

Виконавчий комітет Баранівської  міської ради 

 Розробник програми Відділ бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської 
міської ради 

 Відповідальні 
виконавці програми 

Виконавчі органи міської ради, територіальні 
підрозділи центральних органів виконавчої 
влади, заклади, установи, фонди, суб’єкти 
господарювання міста 

 Термін реалізації 
програми 

2019 рік 

 Обсяги фінансування 
програми, тис. грн. 

Фінансування заходів проводиться згідно 
цільових програм з міського, Державного та 
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обласного бюджетів та за кошти інших джерел 
не заборонених чинним законодавством 

 Контроль за 
виконанням 
програми 

Покладається на голів постійних депутатських 
комісій міської ради, заступників міського 
голови, начальників відділів. 
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Вступ 
 

Програма соціального і економічного розвитку Баранівської  ОТГ  на 
2019 рік (далі - Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, 
конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного 
природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі 
галузевих програм. 

Співпраця органів місцевого самоврядування на виконання 
зазначених умов передбачає досягнення визначеної у Програмі  мети, 
отримання підтримки громади. 

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 
державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та на 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558 «Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 
рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку 
України на 2017 - 2019 роки». 

У Програмі враховані стратегічні напрями, оперативні цілі та 
завдання, визначені: 

 Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 
року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385); 

Стратегією регіонального розвитку Житомирсьткої області на період 
до 2020 року (рішення обласної ради від 19.03.15 № 1403); 

Стратегією розвитку Баранівської міської  об’єднаної територіальної 
громади до 2020 року (рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської  
ради № 788 від 22.12.2017 р.) та Дорожньою картою – 2019 (рішення 28 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради №1642 від 24.01.2019р.). 

Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по 
створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного 
розвитку громади. 

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих 
суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та 
враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та  
поточну економічну ситуацію в країні. 

Термін реалізації Програми  соціально-економічного розвитку 
Баранівської  ОТГ – 2019 рік. 

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 
забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме 
наповненню бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у 
соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, 
додержання державних соціальних стандартів та гарантій. 

На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій 
соціально-економічного розвитку в 2018 році, наявних проблем і можливих 
ризиків у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та 
заходи економічної та соціальної політики влади на 2019 рік, які спрямовані 
на підвищення конкурентоспроможності економіки територіальної громади 
на основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення якісного та 
безпечного середовища життєдіяльності населення, а також критерії 
ефективності її реалізації. 

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній 
мірі вирішити ключові проблеми громади, Програма передбачає 
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концентрацію ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, 
вкрай необхідних для об’єднаної територіальної громади, а також виконання 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти і медичного 
обслуговування, рівня соціального захисту громадян, реформування 
житлово-комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного 
клімату та застосування інноваційних механізмів управління. 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного 
розвитку об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, заходи та завдання 
для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним 
стратегічним напрямам розвитку і заходам регіональних цільових програм. 

Фінансування заходів Програми у 2019 році здійснюватиметься за 
рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, власних коштів 
господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів 
від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, 
гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і 
доповнення до Програми  затверджуються Баранівською  міською радою за 
поданням депутатів, постійних  комісій міської ради, членів виконкому та 
мешканців міста. Звітування про виконання Програми двічі на рік – за 
шість місяців та підсумками року. 

 
 

1.Аналітична частина 
1.1.Коротка характеристика громади 

 
Баранівська  об’єднана територіальна громада утворена у грудні 2016 

року відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» шляхом об'єднання 13 міської/селищної/ сільських 
рад Баранівського району. 

Баранівська громада розташована у південно-західній частині 
Житомирської області на обох берегах р. Случ, за 78 км від обласного центру 
м. Житомира та за 220 км від столиці України м. Києва. Відстань до 
найближчої станції Радулин – 26 км. Район відноситься до Полісся. Межує:  

- на півночі - з Новоград-Волинським районом;  
- на сході – з Довбиською громадою;  
- на заході –з Дубрівською громадою;  
- на півдні – з Хмельницькою областю та Романівськимрайоном. 

      Баранівську громаду перетинає одноколійна електрифікована 
залізнична лінія Новоград-Волинський - Шепетівка Південно-Західної 
залізниці. Власні зовнішні перевезення громади здійснюються по мережі 
територіальних автодоріг, до яких відносяться - Т-06-12 /Новоград-
Волинський – Полонне – Старокостянтинів/ та Т-06-01 /Баранівка – Висока 
Піч/.  
 
       Адміністративний центр громади – місто Баранівка.  
           Громада утворена з 34 населених пунктів: 1 місто районного 
значення – м. Баранівка, 1 смт Полянка та 32 сільських населених пункти. 
Мінімальна відстань 6 населених пунктів до адміністративного центру 
складає 3 км, максимальна – 29 км.  
           Площа території Баранівської ОТГ складає 593,663 км2. Чисельність 
населення станом на 01.01.2017 становить 24,0 тис. осіб, у тому числі: 
міське – 13,6 тис. осіб, сільське – 10,4 тис. осіб.  
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           Адміністративно-територіальні одиниці: 
1) міст - 1;  
2) смт – 1;  
3) сільських населених пунктів – 32. 

До складу громади увійшли селищна та сільські ради, адміністративно-
територіальний склад яких наведено в таблиці.  

№ з/п 
Старостинські округи та 

населені пункти, які входять 
до їх складу 

Загальна площа 
території 

(км2) 

Кількість 
населення 

1 Баранівська міська рада 
(м.Баранівка) 

81,541 11 810 

2 Полянківський 
(смт.Полянка, с.Будисько) 

34,858 1 724 

3 Вірлянський              
(с.Вірля,     с.Климентіївка) 

29,054 1 367 

4 Берестівський 
(с.Берестівка, 
с.Мирославль, с.Ситисько, 
с.Зрубок) 

46,856 837 

5 Жарівський (с.Жари, 
с.Деревищина) 

27,047 269 

6 Зеремлянський (с.Зеремля, 
с.Вишнівка, с.Середня) 

30,604 674 

7 Йосипівський (с.Йосипівка, 
с.Табори) 

24,984 710 

8 Кашперівський 
(с.Кашперівка, с.Гриньки, 
с.Озерянка) 

49,992 1 164 

9 Марківський (с.Марківка, 
с.Стара Гута, с.Глибочок) 

34,400 1 843 

10 Рогачівський (с.Рогачів, 
с.Острожок, с.Млини, 
с.Рудня) 

74,552 1 443 

11 Суємецький (с.Суємці, 
с.Володимирівка) 

39,953 741 

12 Смолдирівський 
(с.Смолдирів, с.Смолка, 
с.Іванівка) 

53,787 843 

13 Ялишівський (с.Ялишів, 
с.Явне, с.Лісове) 

66,035 445 

 
 
Загальна площа ОТГ – 59 366,3 га, з яких: 

землі водного фонду громади складають 781,7532 га,  
землі лісового фонду – 21 327,9080 га,  
землі громадської забудови – 88,9409 га,  
землі житлової забудови – 293,3495 га,  
землі оборони – 3,5750 га,  
землі оздоровчого призначення – 8,2800 га,  
землі природоохоронного призначення – 1 669,0000 га,  
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землі промисловості – 47,7303 га,  
землі технічної інфраструктури – 20,1933 га,  
землі транспорту та зв’язку – 219,5074 га,  
землі сільськогосподарського призначення – 34 726,1860 га.,  
інші – 179,8764 га. 
 

          Згідно з Генеральною схемою планування території України, 
затвердженою Законом України «Про генеральну схему планування території 
України» від 7 лютого 2002 р. No3059-Ш, місто Баранівка, яке є центром 
Баранівської районної системи розселення, входить до складу Новоград-
Волинської міжрайонної та Житомирської обласної систем розселення. 
          Баранівка має сприятливі передумови для подальшого соціально-
економічного розвитку. До найважливіших конкурентних переваг, які 
створюють умови для її перспективного розвитку, відносяться: 

 транспортні комунікації. Територією міста проходять територіальні 
автомобільні дороги державного значення Т-0601 Дубрівка – Баранівка – 
Висока Піч, Т-0612 Новоград-Волинський – Старокостянтинів; 

 значні лісові масиви та родовища корисних копалин, розташовані на 
території Баранівського району (каоліну, глини, піску, пегматиту, граніту, 
суглинків тощо), що сприяє розвитку переробної промисловості; 

 сировинна база для розвитку харчової промисловості; 
 промисловий потенціал, представлений підприємствами з оброблення 

деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, виробництвом 
одягу, взуття, харчових продуктів, іншої неметалевої продукції тощо; 

 розвиток підприємництва: в місті зареєстровано понад 400 суб’єктів 
підприємницької діяльності-фізичних осіб; 

 вільні виробничі площі, облаштовані необхідною інфраструктурою, 
що дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно 
незначними витратами; 

 вільні земельні ділянки для розміщення нових виробничих та 
комунально-складських об’єктів; 

 вільні трудові ресурси; 
 туристичні та рекреаційні ресурси (об’єкти культурної спадщини, р. 

Случ, ліси, луки тощо. 
 
Територія Баранівської громади відноситься до басейну р. Дніпро. 

Головною річковою артерією Баранівщини є річка Случ, але загалом на 
території району є 17 річок басейну Дніпра довжиною 207 км.  

 
Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку громади і держави в цілому. 
Демографічна політика громади у сучасних умовах повинна бути 
спрямована на створення умов для поліпшення матеріального становища 
сімей з дітьми, розвитку системи соціального обслуговування сім’ї, 
збільшення видів послуг, що надаються сім’ї, зниженню материнської і 
дитячої смертності, посиленню профілактики захворювань. 

Кількість населення Баранівської ОТГ  – 24 005 осіб (станом на 
01.07.2017р.), що становить 1,93% від населення області. 

Одразу зазначимо, що достовірних даних щодо чисельності населення 
ОТГ станом на  01.01.2019 року немає. Частина населення проживає в 
громаді, але не зареєстрована, інші навпаки, зареєстровані, але не 
проживають. 
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Виробнича інфраструктура 
На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, 

харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство. 
Найбільшими промисловими підприємствами ОТГ є: державне 

підприємство «Баранівське лісомисливське господарство», ТОВ «Органік 
мілк», ТОВ «Органічний м'ясний продукт», ТОВ «Баранівський молокозавод», 
ТОВ «Декоркераміка», ТОВ «Декор Україна», ТОВ «Полянківська кераміка», 
ДП «Шпат», Баранівська філія СП «Ріф-1». Виробнича спеціалізація : 
лісопереробка, виробництво взуття, харчової продукції, меблів, продукції з 
фарфору.  

У промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі: - 
лісопереробна - 40%; - обробна – 30%; - м'ясо-молочна - 25%; - інші – 5%  

Основними сільськогосподарськими підприємствами, 
зареєстрованими на території громади, є ТОВ «Агровест Груп», ТОВ 
«Мирославель – Агро», ТОВ «БТТ Агро» та ТОВ «Баранівка-Агро».  

Водночас, на місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 15% 
працездатного населення (усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як 
фактор географічної близькості обласного центру – Житомира (75 км) та м. 
НовоградВолинського (40 км), так і сезонна зайнятість на 
сільськогосподарських роботах і неформальна зайнятість. Крім того, частина 
працездатного населення виїздить у пошуках роботи за межі країни.                

Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват 
банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Добробут». 

 
Транспортна інфраструктура 
Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами 

загального користування державного та місцевого значення. Основний 
транспортний вузол-зв'язок розташований у районному центрі в м 
Баранівка, де перетинаються автомобільні шляхи. За діючою маршрутною 
мережею пасажирського автомобільного транспорту здійснюється 
перевезення на приміській маршрутній мережі та на внутрішньо обласній 
маршрутній мережі.  

Дорожня інфраструктура громади знаходиться в  незадовільному 
стані, цьому передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через 
недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не 
було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, 
широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і 
конструкції.  

Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального 
користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми 
власності. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального 
ремонту та реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з 
недостатнім фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай 
занедбаному стані. 

 
Гуманітарна інфраструктура. 
 
У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 13 загальноосвітніх,  1 

позашкільний заклади освіти та міжшкільний ресурсний центр. 
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    Дошкільна освіта 
       Станом на 01.01.2019 року в громаді функціонує  8 закладів дошкільної 
освіти з режимом роботи 9-10,5 год (3 - ясла-садки, 5-дитячі садки) та 6  ма  
локомплектних на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. 
     Усього в них створено 36 груп: із них 6 ясельних, 30 дошкільних, 9 
короткотривалого перебування дітей. Протягом 2018 року призупинили 
свою діяльність Глибочанський та Климентіївський ДНЗ у зв’язку зі 
зменшенням чисельності контингентів.  Вихованці вказаних закладів 
забезпечені дошкільною освітою та відвідують  Старогутянський, 
Першотравенський  та Вірлянський ДНЗ. 
     За даними проведеного обліку  у громаді проживають 1445 дітей від 0 до 
6 років. Кількість дитячого населення переважно зменшилась у сільській 
місцевості. Відвідують дошкільні заклади 754 дитини. 20 дітей охоплено 
соціально-педагогічним патронатом. Перебувають в черзі на влаштування до 
ЗДО 119 дітей міста Баранівка. Відсоток охоплення дітей 3-6 років 
закладами дошкільної освіти становить 82,5%. Середня вартість утримання 
одного вихованця за 2018 рік становила 19764 грн. 
       Організацію освітнього процесу забезпечують 85 педагогічних 
працівників, 50 з яких мають вищу педагогічну освіту, у тому числі 25 
фахову.  
 

Загальна середня освіта 
   Мережа закладів загальної середньої освіти громади складається з 

ОНЗ «Баранівська гімназія», 4 шкіл І-ІІІ ст., 8 шкіл І-ІІ ст. Рішеннями 
Баранівської міської ради  призупинено діяльність Гриньківської ЗОШ І ст. 
та реорганізовано Зеремлянську й Рогачівську ЗОШ І-ІІІ ст. у гімназії. 

  До 1 класу  01 вересня 2018 року зараховано 271 уч анні відділу 
освіти перебуває 13 загальноосвітніх,  1 позашкільний заклади ня (19 
класів). Усього з 01.09.2018 року за шкільними партами навчається 2445 
учнів , що на 71 більше попереднього навчального року.  Із них – 254 учні 9-
х класів та 104 учні 11-х класів. Загалом організовано навчання у 164 
класах (на 6 менше, ніж у 2017/2018 н.р.).  
          Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської 
ради затверджено мережу 27 груп подовженого дня у 6 ЗЗСО (14,75 ставки), 
що з 01.09.2018 р. фінансуються з місцевого бюджету, які відвідують 589 
школярів. Організовано роботу 36 гуртків і секцій, якими охоплено 634 
учня. 

    28  школярів навчаються за індивідуальною формою навчання. (у 
т.ч. учні з класів наповнюваністю до 5 учнів). Освітній процес з 01.09.2018 
року у закладах загальної середньої освіти громади забезпечують 331 
педагогічний і 171 технічний працівник. 

 
З 1 вересня 2018 року після проведення всіх необхідних юридичних 

процедур розпочав роботу Баранівський міжшкільний ресурсний центр. На 
базі МРЦ вивчається  предмет «Технології» (учні ОНЗ «Баранівська гімназія» 
та Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 у межах узгодження внутрішніх розкладів 
уроків) та працюють гуртки з технічної й обслуговуючої праці, 3-D-
моделювання для дітей усієї громади за їхнім бажанням. Гуртки: столярний- 
; швейний - ; 3-D моделювання -  

 
 
 
 



10 

 

Позашкільна освіта 
   У  2018 навчальному році у Баранівському міському Будинку дитячої 
творчості навчалося 638 вихованців віком від 5-ти до 18-ти років. 
Кількість груп – 36, гуртків -  21. 
У штаті  11 педагогів,  із них  7 основних працівники,  4 сумісники. 
Освітній процес здійснюється за такими напрямками: 

- художньо-естетичний: 14груп - 235 гуртківців, 
- науково-технічний – 3/62,  
- спортивно-туристський  -  4 / 80, 
- декоративно-прикладний  - 15/ 265. 

 
 Мережа шкіл на 01.09.2018 р. 

 
класів учнів НК 

Баранівська гімназія 34 808 23,8 
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 27 646 23,9 
Полянківська I-III ст. 11 185 16,8 
Кашперівська I-III ст. 10 138 13,8 
Смолдирівська I-III ст. 10 93 9,3 
Баранівська ЗОШ I-II ст. 8 82 10,3 
Рогачівська гімназія 9 80 8,9 
Глибочанська I-IІ ст. 9 67 7,4 
Климентіївська I-II ст. 8 67 8,4 
Суємецька I-II ст. 8 64 8 
Острожецька I-II ст. 9 60 6,7 
Зеремлянська гімназія 8 53 6,6 
Явненська I-II ст. 8 50 6,3 
Вірлянська ЗОШ I ст. (філія) 4 32 8 
Старогутянська ЗОШ I ст. 
(філія) 1 20 20 

 
164 2445 14,9 

 
Медицина Баранівської  ОТГ представлена: КНП «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради; Баранівською 
комунальною центральною районною лікарнею ; численними приватними 
аптеками та стоматологічними кабінетами. 
 
Первинна ланка: До складу КНП «Центр ПМСД»  Баранівської  міської ради 
входять: 

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

кількість населення яке обслуговується 23452. 
 Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є 

низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям 
оснащення, затверджених наказами МОЗ України.  

Вторинна ланка: до складу Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні  входить:  

� поліклінічно-діагностичне відділення; 
� стаціонарні відділення.  
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Серед всього населення громади є такі пільгові категорії, як учасники 
АТО, постраждалі внаслідок ЧАЕС І кат., ІІ кат., учасників бойових дій,  сім’ї 
воїнів загиблих в АТО.  

 
 

     У 2018 році отримано  з державного бюджету: 
� субвенцію на формування інфраструктури в сумі 6 032,100 тис.грн.,  з 

них використано 6005,045 тис. грн.; 
� За сприяння народного депутата України Литвина В. М. з державного 

бюджету субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих 
територій отримано перший транш в сумі 989,00 тис. грн., який 
використано в 2018 році та другий транш в сумі 474 тис грн., які 
будуть використані у 2019 році на: 
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул Звягельській в м 

Баранівка, смт Полянка, с Табори, Зеремля, Марківка, Суємці, 
Берестівка, Мирославль на суму 287 тис грн. 

- придбаннія компютерної техніки для Смолдирівської ЗОШ – 25 тис 
грн 

- придбання дитячого майданчика «Кукурузник» - 35 тис. грн. 
- придбання гумового покриття на дитячий майданчик – 50 тис грн.  
- придбання музичних інструментів для Баранівської школи 

мистецтв – 25 тис грн. 
- придбання комп’ютерної та копіювальної техніки для Комунального 

некомерційного підприємства «Центр Первинної Медико-Санітарної 
допомоги» - 25 тис грн. 

- придбання компютерної техніки для Баранівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
– 27 тис грн. 

- капітальний ремонт приміщень санітарних кімнат з вентиляційною 
системою у Баранівській гімназії – 75 тис. грн.  

        У 2018 році кошти субвенції з обласного бюджету становлять 
1 238,220 тис. грн., в т. ч.: 
- кошти депутата обласної ради Кокітко Н. В. (1024,82 тис. грн.)  
- кошти депутата обласної ради Чорноморця О. П. (7,4 тис. грн.)  
- кошти депутата обласної ради Шавлович О. Г. (40 тис. грн.)  
- кошти депутата обласної ради Ейсмонт В. С. (80 тис. грн.)  
- кошти за сприяння Радикальної партії Олега Ляшка (28,5 тис. грн.)  
- інша субвенція з обласного бюджету в сумі 65,5 тис. грн.  
 

 
У 2018 році надавались субвенції: 
- районному бюджету в сумі 122,1 тис. грн. на утримання КП 

«Трудовий архів», Районної ради ветеранів та для УПСЗН Баранівської РДА 
на забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку; 

-  обласному бюджету 765,6 тис.грн.  
 
За результатами  2018  року загальний обсяг фінансового ресурсу 

міського бюджету об’єднаної територіальної громади склав 167,5 
млн.гривень,  в т.ч. 39,3 відс. (65,8 млн.гривень ) — надходження 
податків, зборів та інших обов`язкових платежів.  
 



 

 
Доходи загального фонду 

− власні доходи 
річного плану  та 91,9 

 

 
Надходження податків  в розрізі категорій платників

Категорія платника 

Юридичні особи 
Бюджетні установи 
Фізичні особи 

 
Враховуючи підсумки 2018 року серед головних пріоритетів 

економічного і соціального розвитку 
мають бути: 

• збереження
ринку праці в громаді, забезпечення соціального захисту найбільш 
вразливих верств населення;

• підвищення якості надання освітніх послуг
• підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’
• розвиток туризму в
• підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів 

із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
• надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, 

реформування і розвиток житлового та комунального господарства; 

Власні доходи

39,3  млн.грн.

Структура доходів загального фонду (без трансфертів),

млн.грн., відс.

12 

Доходи загального фонду — 157,1 млн.гривень, з них:
власні доходи — 56,5 млн.гривень, 113,0 відс. затвердженого 

та 91,9  відс. уточненого річного плану. 

Надходження податків  в розрізі категорій платників 
 Обсяг надходжень, 

млн.грн. 
Частка в 

29,5 
15,7 
11,3 

Враховуючи підсумки 2018 року серед головних пріоритетів 
економічного і соціального розвитку Баранівської  громади у 2019 році 

збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на 
ринку праці в громаді, забезпечення соціального захисту найбільш 
вразливих верств населення; 

підвищення якості надання освітніх послуг 
підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’
розвиток туризму в громаді 
підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів 

із енергозбереження в усіх сферах діяльності; 
надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, 

реформування і розвиток житлового та комунального господарства; 

ФІНАНСОВИЙ 
РЕСУРС

167,5 млн.грн.

Власні доходи

39,3  млн.грн.

Дотації

21,2  млн.грн.

Цільові субвенції

107,0 млн.грн.

плата за 

землю 4,2;

7,4%

єдиний податок 

17,7%

акцизний податок 

інші платежі 3,6;

6,4%

податок на 

доходи 

фізичних осіб 

34,4; 

60,9%

Структура доходів загального фонду (без трансфертів),

млн.грн., відс.

 

, з них: 
відс. затвердженого 

 

Частка в загальній сумі, 
відс. 

52,2% 
27,8% 
20,0% 

Враховуючи підсумки 2018 року серед головних пріоритетів 
громади у 2019 році 

рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на 
ринку праці в громаді, забезпечення соціального захисту найбільш 

підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’я 

підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів 

надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, 
реформування і розвиток житлового та комунального господарства;  

Цільові субвенції

107,0 млн.грн.

плата за 

землю 4,2;

єдиний податок 

10,0;

17,7%

акцизний податок 

3,8;

6,7%

податок на 

нерухоме майно 

0,5;

0,9%
інші платежі 3,6;

6,4%
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• підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які 
безпосередньо надаються населенню, створення належних умов для 
всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних, 
просвітницьких традицій та спорту; 

• спрямування наявних ресурсів на соціально-економічний 
розвиток громади та підвищення доходів його жителів, створення умов для 
розвитку малого і середнього бізнесу; 

• активізація інвестиційної діяльності, продовження 
реконструкцій та поточних ремонтів об’єктів життєзабезпечення, розвиток 
та відновлення мережі доріг; 

• розбудова інфраструктури сільських територій; 
• розв’язання екологічних проблем громади. 

 
 

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2019 РОЦІ 

 
Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста, 

недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу 
систем забезпечення життєдіяльності громади.  
 

 Пріоритети економічного розвитку громади: 
• збереження та зростання економічного потенціалу громади, 

забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через 
інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг; 

• сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді 
та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади; 

• участь у проектах міжнародної технічної допомоги; 
• розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового 

обслуговування; 
• ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів 

комунальної власності; 
• якісне утримання території та об’єктів благоустрою; 
• підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання 

енергоресурсів у всіх сферах господарювання; 
• розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи. 
У сфері соціальної та гуманітарної політики: 
• забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств 

населення; 
• послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної 

захищеності безробітних; 
• легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості; 
• зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері; 
• підвищення безпеки життєдіяльності населення; 
• забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм; 
• забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти; 
• якісне медичне обслуговування населення; 
• залучення широких верств населення до занять фізичною культурою 

та спортом; 
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• культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального 
потенціалу мешканців міста. 

 
Основні завдання Програми полягають у: 
• забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та 

утримання рівня економічного зростання, проведення структурних 
перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій; 

• стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що 
сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та 
приватного секторів в енергоресурсах; 

• створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій; 

• сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних 
проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння 
передових технологій; 

• забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього 
підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному житті 
громади; 

• забезпечення населення якісними комунальними послугами; 
• здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення 

погіршення стану навколишнього природного середовища: завершення 
реконструкції очисних споруд у м.Овручі, поліпшення якості питної води та 
впорядкування утилізації твердих побутових відходів. 
 

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2019 РІК 
 

Бюджетна політика 2019 року буде спрямована на вирішення вкрай 
нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного 
використання коштів міського бюджету. 

Дохідна частина бюджету громади на 2019 рік сформована на підставі 
чинного законодавства з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і 
податковому законодавстві, основних прогнозних макропоказників 
економічного і соціального розвитку громади та на основі очікуваної 
дохідної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, 
неподаткових платежів, а також трансфертів із районного, обласного та 
державного бюджету. 

Основні організаційні заходи: 
• забезпечення прогнозування доходів бюджету на основі реальних 

прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального 
розвитку громади, досягнення їх відповідності та узгодженості на усіх 
стадіях бюджетного процесу; 

• при формуванні бюджетних програм необхідність виключення 
непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, які не стосуються 
виконання основних функцій і завдань відповідного головного 
розпорядника. 

Пріоритетні напрямки діяльності: 
• забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи; 
• зміцнення доходної бази бюджету громади; 
• посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами 

бюджету; 
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• забезпечення пріоритетності спрямування коштів на фінансування 
захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування 
інших видатків; 

• режим  жорсткої економії, оптимізація видатків бюджету; 
• виконання пріоритетних цільових програм, спрямованих на 

досягнення стратегічних цілей; 
• підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом  

впровадження програмно - цільового методу з подальшою оптимізацією 
бюджетних програм; 

• посилення відкритості та прозорості публічних фінансів шляхом 
оприлюднення інформації; 

• підтримка галузей сільського господарства, медицини, освіти, 
культури та інших в тому числі і шляхом надання субвенцій.  

•  
• У цілому, загальний обсяг міського бюджету на 2019 рік складає                                 

168065,5 тис. грн., у тому числі: 
• - по загальному фонду – 153635,5 тис. грн.,  
• - по спеціальному фонду – 14430,0 тис. грн. 
• При здійсненні розрахунків обсягу дохідної частини селищного 

бюджету враховано динаміку надходжень податків та зборів протягом 2017-
2018 роки до місцевих бюджетів (12 громад, які об’єдналися) . 

• Прогноз доходів міського бюджету на 2019 рік (без урахування 
трансфертів) обраховано в сумі 68594,0  тис. грн., у тому числі по: 

• загальному фонду – 64715,0  тис. грн., 
• спеціальному фонду – 3879,0  тис. грн. 

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

                                                                                                         (тис.грн) 
№ 
п/п 

Доходи бюджету ОТГ Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 40 881,4 
2 Податок на прибуток підприємств - 
3 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
2 910,0 

4 Акцизний податок 3 820,0 
5 Податок на майно 4 850,0 
6 Єдиний податок 11 000,0 
7 Адміністративні штрафи та інші санкції - 
8 Державне мито 43,0 
9 Інші неподаткові надходження - 
 

В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні 
надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів 
міського  бюджету – 3645,6 тис. грн. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 
2019 рік планується використати коштів в сумі 132903,0 тис.грн., в тому 
числі: 

- власні надходження - 64 715,0 тис. грн.; 
- освітня субвенція – 41 002,0 тис.грн.; 
- медична субвенція – 27186,0 тис. грн. 
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ІV. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення 
сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів 
підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради 
та бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки, 
скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у 
діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-консультаційна 
допомога суб’єктам господарської діяльності, підтримка молодіжних  
підприємницьких ініціатив. 

 
Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу 

 

Перелік заходів Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги та джерела 
фінансування 

Всього

В т.ч. 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

фінансування 
Створення сприятливого 
середовища для впровадження 
інвестиційних проектів на 
території громади. 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Сприяти розвитку малого та 
середнього бізнесу 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Забезпечення зростання грошових 
доходів населення 

Протягом 
року Власні кошти підприємств 

Залучення підприємців та 
мешканців до вирішення проблем 
громади. 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Інформування мешканців та 
підприємців про можливості та 
потреби в організації певного виду 
бізнесу. 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Урізноманітнення форм і методів 
співпраці міської влади з 
підприємцями та їх об’єднаннями 
на основі ділового партнерства і 
співробітництва. 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Організація роботи з асоціаціями, 
галузевими об’єднаннями та 
громадським організаціями 
підприємців. 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Продовження роботи щодо 
легалізації бізнесу. 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Посилення контролю у сфері 
торгівлі, особливо алкогольними та 
тютюновими виробами. Вжиття 
заходів щодо недопущення 
продажу цих товарів 
неповнолітнім та без касового 
чеку. 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Удосконалення роботи існуючих Протягом Не потребує фінансування 
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ринків як торгівельних комплексів 
та створення нових. 

року 

Посилення контролю за торгівлею 
у невстановлених місцях 

Протягом 
року Не потребує фінансування 

Створення механізмів підтримки 
осіб, які започатковують 
підприємницьку діяльність 

Протягом 
року Власні кошти підприємств 

Проведення семінарів, тренінгів, 
форуму для підприємців 

Протягом 
року Кошти спонсорів 

Всього  х х х х 
 

Інвестиційна діяльність. 
На території громади продовжує проводитися політика в напрямку 

залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже  діючих.  
Проблемні питання розвитку: 

• недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної 
діяльності;  

• складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам 
для  здійснення господарської діяльності;    

• нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що 
призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує 
можливість середньо - і довгострокового планування;   

• складна процедура погодження документів по інвестиційних  
проектах, для реалізації яких надається державна підтримка. 

• обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для 
реалізації  нових інвестиційних проектів. 

• недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.   
Основні напрями діяльності:    

• підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок 
функціонування стабільного економічного середовища;   

• інвентаризація старих промислових зон на території громади, з метою 
пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності;  

• систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у  
пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних 
ділянок тощо;  

• формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися 
за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету; 

• налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та 
прийняття участі у міжнародних проектах; 

• розробка і захист проектів  розвитку інфраструктури  громади через 
Державний фонд регіонального розвитку; 

• співфінансування програм та проектів; 
• участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та 

конференціях в Україні та за кордоном; 
Очікувані результати: 
- збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та 

прямих  вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади;   
- створення нових робочих місць на території громади;   
- покращення інвестиційного рейтингу громади; 
- проведення форуму для підприємців  
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V. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання 

об’єктів комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади. 

Основні завдання: 
- підвищення ефективності управління об’єктами комунальної  форми 

власності та збільшення надходжень до міського бюджету; 
- збереження і ефективне використання комунального майна, 

збільшення надходжень до міського бюджету від його використання. 
Заходи з реалізації: 

- проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану 
утримання, використання та збереження комунального майна 
громади; 

- пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди, 
здійснення контролю за станом їх використання, вжиття дієвих 
заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати. 

- при прийманні-передачі комунального майна здійснення його 
закріплення за комунальними підприємствами, установами, закладами 
на правах господарського відання чи оперативного управління шляхом 
підписання актів приймання-передачі; 

- продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації 
об’єктів права комунальної власності та заходів по реєстрації прав 
власності на комунальне майно; 

- виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності; 
- удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди 

майна комунальної власності; 
- вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з 

орендних платежів та погашення заборгованості минулих років; 
 

        Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного 
агробізнесу. В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» ведуться підготовчі роботи по зведенню та 
обладнанню комплексу будівель ринку органічної продукції, а саме: 

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

-  «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. 
Рогачів». 
 
Проблемні питання розвитку:   

- обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів; 
- недоліки у законодавчій системі, щодо проведення тендерних торгів;   

Основні напрямки діяльності: 
- будівництво ринку органічної продукції та встановлення холодильного 

обладнання для зберігання органічних ягід;;    
- створити дискусійні майданчики для залучення мешканців громади до 

планування; 
- виготовлення проектно- кошторисних документацій; 
- підтримка соціального підприємництва. 

 
В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».  Метою 

установи є розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної 
територіальної громади ( далі ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому 
процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових 



19 

 

та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських 
відносин з містами побратимами та донорськими організаціями. 

Цілі та завдання на 2019 рік: 
1). «Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу                                                   

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними 
напрямками на  період до 2020 року»  – 1380 тис. грн. 

2). «Бюджет участі – 2019» - 300 тис. грн. 
3). «Дорожня карта – 2019»  - всі заходи оприлюднені на  офіційному 

сайті Баранівської міської ради. 
4). «Реконструкція приміщення лазні для встановлення холодильного 

обладнання для охолодження та заморозки ягід за адресою смт Полянка, 
вул. Промислова, 1»  

5). «Реконструкція нежитлового приміщення для встановлення 
охолоджувача молока та потреб СОК «Мілка – 2018» за адресою с. Рогачів, 
вул. Молодіжна, 1» 

6). «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями 
торгово - тренінгового центру за адресою , вул. Звягельська, 7б, м. 
Баранівка, Баранівського району, Житомирської області»  - 40684,690 тис. 
грн. 

7). «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна, 12, с. 
Рогачів Баранівського району Житомирської області» - 3963,759 тис. грн. 

 
 
 

VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ 

 
Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому 

числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація 
та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, 
оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та 
регулювання споживання води, підвищення якості надання житлово-
комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною 
водою, створення об’єднань співвласників багатоповерхових житлових 
будинків – реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення 
надійності функціонування житлово-комунального господарства, 
поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення. 

 
Водопровідно-каналізаційне господарство. 
 

КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 
водопостачання  та водовідведення,  лазні , готелю, реалізацію піску, 
своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по усуненню аварійних 
ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають значний 
термін експлуатації. 

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

 
Основними завданнями на 2019 рік є: 
1) Забезпечення основного та резервного електропостачання об’єктів 

водопостачання та водовідведення; 
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2) Відновлення фізичного стану будівель,споруд підприємства для 
можливої належної експлуатації (очисні споруди, КНС, башта 
«стара», відновлення технологічної спроможності двох мулових 
майданчиків, ремонт чанів лазні); 

3) Проведення детальної геолого-економічної оцінки запасів родовища 
піску. Для можливості подальшої розробки; 

4) Забезпечити раціональне використання електроенергії, зменшення 
витрат (повітродувка, станція підйому води с.Зеремля, насос 
перекачування активного мулу). 

 
 
Благоустрій 
 
Відділ   житлово-комунального  господарства  та благоустрою  

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   
 
 
                                       

 
прим.  -  встановлена  пільга в  розмірі 50% плати  за  вивезення  ТПВ від  
домогосподарств для одиноких  громадян  та  інвалідів 1-2 груп   загального  
захворювання, а  також пільги  передбачені  законодавством  України.   
На  дану  послугу  надається  субсидія. 
 

- ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ; 
- утримання  території  міста в належному санітарному  стані; 

 
 
№ 

п/п 

 
 

Групи 
споживачів 

Тарифи на  послуги з 
вивезення твердих 
побутових відходів         

(збирання, 
приймання і 

захоронення), для ІІ 
та ІІІ груп  

споживачів, 
грн/м.куб 

Тарифи  на  
послуги із  
зберігання 

(захоронення) 
твердих  

побутових  
відходів на 
міському  

паспортизованому 
МВВ 

грн/м.куб 

 
 
 

Підстава 

1. ІІ група 
(бюджетні  
установи та  
організації) 

 
151,95 

 
23,40 

Рішення  
виконавчого  
комітету №145  
від 26.06.18 р. 

 
2 

ІІІ група ( 
інші 
споживачі) 
 

 
151,95 

 
23,40 

Рішення  
виконавчого  
комітету №145  
від 26.06.18 р. 

3 Для  
населення 

14,00  грн. в місяць  
з одного  

домогосподарства  
 

 Рішення  
виконавчого  
комітету №98  
від 24.05.16 р. 
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- благоустрій автошляхів,тротуарів,кладовищ, пляжів , і т.д.; 
- озеленення  територій; 
- надання адміністративних  послуг з видачі довідок ( рішення  

виконкому від 28.09.2011  
року №204),  виготовлення  ксерокопій ( рішення  виконкому №66  від  
19.03.15 р.),  т. ін.  
 

- надання  ритуальних  послуг (копання та  прибирання могил ) : 
- у літній    період    ( з 1-го квітня до 1-го  грудня )   -  400 грн.; 
- у зимовий  період ( з 1-го грудня до 1 - го  квітня)   -  500 грн.  
- прибирання могили 1 раз в рік – 105 грн. 
- захоронення  одного  безрідного – 1750 грн. 
( рішення  виконкому №113  від 31.05.2018 року). 

 
      -  надання  послуг  ринку  (  рішенням третьої  сесії  7-го  скликання від  
28  січня 2016  року  №112  було  проведено  передачу  міського  ринку у  
відділ  благоустрою  та  ЖКГ Баранівської  міської  ради  з  балансу КП  
«Баранівка  міськводоканал» ,  затверджено  тарифи  на  платні  послуги  
міського  ринку  ( рішення  виконкому  від 31.05.18 р.№114)  
 
       Суб’єктом  господарювання у межах  м.Баранівка  та  ОТГ 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. 
       У  Баранівці діє  лише  одне  міське паспортизоване  місце  видалення  
відходів   ( звалище побутових  відходів) площею 2.6 га, власником  якого  є 
Баранівська  міська  рада.     
       По  ОТГ  зареєстровано 23  сміттєзвалища площею 10,97 га, з  них  22  -  
паспортизовані, разом – 24  сміттєзвалища загальною  площею 13,57 га, не  
паспортизоване  сміттєзвалище в с.Йосипівка. 
       По Баранівській ОТГ   налагоджено лише  централізоване   збирання  , 
перевезення, зберігання  та захоронення твердих  побутових  відходів. На  
роботах  з  вивезення  твердих  побутових  відходів задіяно три сміттєвози і 
трактор  МТЗ-82 ( на заміні), при потребі  автомобіль КамАЗ 3511, які  
курсують згідно з  графіком та  схемою  санітарної  очистки  міста, 
затвердженими  міським  головою. Налагоджено  облік  прийнятих  відходів. 
       1 березня 2013  року розроблені  і  затверджені графіки  та  схеми  
санітарного  очищення м.Баранівки.  
       Але  на  виконання  вимог   Закону  України  «Про  відходи» щодо 
заборони  захоронення  неперероблених (необроблених) побутових  відходів 
та  необхідності  здійснення  їх  роздільного  збирання була  проведена   
певна  робота  щодо  налагодження роздільного  збирання  ТПВ   ( їх  
корисних  компонентів), хоча й  відсутня  відповідна  матеріально-технічна  
база  для  його  запровадження.    
      Зокрема, у 2016  році з  міського  бюджету  виділено 43660  грн. та  
придбано   дві  контейнерні  системи  по  3 шт для  роздільного  збирання  
побутових  відходів (скла, пластику  та  паперу),  які встановлені  біля 2-х 
багатоквартирних  житлових  будинків.     У 2017  році придбано сміттєвоз 
із заднім  навантаженням СБМ-302 на шасі МАЗ-4381 з відвалом вартістю 
1880200,00 грн.; 50 металевих  сітчастих  контейнерів на  суму 359450,00 
грн;  50 металевих  фарбованих  контейнерів  вартістю 359950,00 грн. та 
128 пластикових контейнерів на суму 579072,00 грн., які  найближчим  
часом  будуть  встановлені на  території  ОТГ. 
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       Особлива   увага  приділяється  роботі у  галузі дорожнього господарства  
та  освітлення  вулиць  міста  та  населених  пунктів  ОТГ. Ремонтні  роботи  
передбачають  проведення   ямкового ремонту , грейдерування вулиць  або  
ремонт дорожнього покриття шляхом підсипання  щебенем або  щебеневою  
сумішшю.  З  метою  забезпечення  покращення  освітлення  вулиць  міста 
та  сіл  по  старостатах  Баранівської ОТГ   проводяться  відповідні  роботи   
по  ремонту ліній  електропередач вуличного  освітлення,  заміна  ламп  та  
ліхтарів, встановлюються  лічильники та  інше  електрообладнання , яке  
вийшло  з  ладу. 
Головна мета: 
 Благоустрій  населених  пунктів  ОТГ. 
         Це пов’язано з тим, що благоустрій населених пунктів безпосередньо 
пов’язаний із життєдіяльністю населення і включає в себе утримання 
територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, 
збереження об'єктів загального користування, а також природних 
ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів, організацію належного 
утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних 
споруд та об'єктів  природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного 
та іншого призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій 
сфері. Також передбачає  розвиток дорожньо-мостового  господарства, 
зовнішнє  освітлення, озеленення  та  комплексний  благоустрій, санітарну  
очистку та  поводження  з  відходами, а  також  належне утримання  місць  
відпочинку  громадян, прибудинкових територій , будівель  і  споруд , 
благоустрій місць  поховань ,  об’єктів поводження  з  тваринами ,тощо. 
        Розвиток  населених  пунктів  потребує активізації  зусиль в  першу  
чергу  на  місцевому  рівні – з боку  органів місцевого  самоврядування, 
щодо  належного  утримання та  використання  об’єктів благоустрою та  
іншої  інфраструктури. Благоустрій – це  візитка картка кожного  
населеного  пункту. Перше  враження кожного  з  нас  складається саме  з 
того який у  ньому благоустрій, як виглядають  дороги,тротуари, зупинки, 
фасади  будинків, зелені  насадження, як  освітлюються  вулиці, який  його  
санітарний  стан та  багато іншого. А  тому й оцінка  роботи  місцевої  влади 
в  значній  мірі  залежить  від  зовнішнього  вигляду  населеного  пункту. 
 
Проблемні питання 
       1.  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  робот 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. 
 
       2. Основною  проблемою  функціонування  ринків збирання,  
вивезення,  перероблення захоронення,утилізації  та  роздільного  збирання  
ТПВ на  території м.Баранівка  та  ОТГ          є 100-відсоткове  охоплення  
споживачів цих  послуг  договорами. На  даний  час  договірними  
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відносинами у  цій  сфері охоплено  80% населення  по  місту  та 59,8% по  
старостатах  ОТГ. Як  результат -  виникнення  стихійних  сміттєзвалищ  
вздовж  доріг,  берегів  річок та  на пустирях, куди виносять сміття  ті, хто  
не  уклав  відповідні угоди. 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. 
      3. 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. 
      4. 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 
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.  
     5. Капітальний  ремонт  доріг . 
 
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. Проведення  капітального  та  поточного  ремонту  доріг. Стан вулиць і 
доріг населених пунктів ОТГ, у значній своїй кількості, можна визнати 
незадовільним. Одним з головних недоліків є поганий стан дорожнього 
покриття (руйнація, пошкодження), яке не забезпечує безпеку дорожнього 
руху.  
      5. Ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ. 
      6. Озеленення  та  благоустрій  території  ОТГ. 
      6. Проведення  комплексу  робіт щодо  видалення  на  території  ОТГ 
аварійно - небезпечних  зелених  насаджень  та  зелених  насаджень, які  
досягли  вікової  межі   . 
 
Очікувані результати 
 

У  разі  виконання  поставлених  завдань очікується покращення 
санітарного стану та мікроклімату населених  пунктів  ОТГ, збереження 
об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх 
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раціональне використання, належне утримання та охорона, створення 
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 
Енергозабезпечення та енергозбереження 
Енергозабезпечення 

Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та 
безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення 
заходів щодо: 

- моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів 
бюджетної сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання 
затверджених лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками 
бюджетних коштів; 

- забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями 
споживачів громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме 
підвищенню рівня розрахунків за спожиті енергоносії та 
безперебійному енергозабезпеченню населених пунктів громади. 

Енергозбереження 
Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підвищення 

ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою 
зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії 
бюджетних коштів.  
 У 2018 році  Баранівська міська рада  приєдналася до Європейської 
ініціативи "Мери за економічне зростання (М4EG)". Баранівська громада 
отримала відзнаку від Світового Банку за один з найкращих Планів 
місцевого економічного розвитку (серед 124 громад-учасниць з 6 країн), який 

розроблявся командою проекту.  
         На Саміті мерів – отримано нагороду (Бруківка «Рубін» 150 м2) за 
економічний розвиток громади шляхом реалізації проекту «Молодіжний 
кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ». У 2018 році  був 
розроблений та затверджений План дій сталого енергетичного розвитку і 
клімату  Баранівської  територіальної громади до 2030 року.  
 

Проблемні питання: 
- обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання; 
- не прогнозоване зростання вартості енергоносів; 
- погіршення фінансового стану споживачів. 

Основні завдання: 
- забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів; 
- реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери з впровадженням 

енергозберігаючих технологій, насамперед заміна вікон та утеплення 
фасадів будівель навчально-виховних комплексів, будинків культури 
та медицини; 

- переведення котелень закладів бюджетної сфери на альтернативні 
види палива; 

- реалізація Плану дій сталої енергії; 
- випуск друкованої продукції. 

 
Очікувані результати : 

- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків; 
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- збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та 
альтернативних видів палива, скидного енергетичного потенціалу; 

- модернізація конструкцій вікон та дверей; 
- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження 

енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з 
енергозбереження у бюджетних установах; 

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд 
бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-
гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання 
будівель, споруд та прилеглих до них територій; 

- створення безпечних умов навчання та виховання  дітей у дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладах; 

 
VII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

   У зв’язку із утворенням Баранівської  об’єднаної територіальної громади, 
виникла необхідність у розширенні структури чисельності апарату 
виконавчого комітету Баранівської міської ради, що тягне за собою 
створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів 
місцевого самоврядування, поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення для вирішення ними питань громадського значення. 
 
Основні завдання: 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів 
місцевого самоврядування (ремонт приміщення, придбання 
автомобіля, придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.); 

- організація та проведення органами місцевого самоврядування 
урочистих заходів та конференцій; 

- організація прийому та перебування офіційних делегацій та 
налагодження зв’язків з іншими громадами та містами; 

- сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада; 
- підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого 

самоврядування; 
- проведення конкурсів і нагород Баранівської міської ради. 
 

Очікувані результати: 
- покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого 

самоврядування; 
- створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого 

самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради; 
- підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та депутатів; 
- створення належних умов для реалізації органами місцевого 

самоврядування прав та повноважень, визначених чинним 
законодавством України; 

- вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку 
місцевого самоврядування. 

 
VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Станом на 01.01.2019 р. на обліку у центрі надання соціальних послуг 
УСЗН перебуває  286 одиноких непрацездатних громадян, із них:  

231 – на безкоштовному обслуговуванні; 
55 -  на платному обслуговуванні, 
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         Обслуговування здійснюють 29 соціальних робітників, 2-і медичні 
сестри та один соціальний робітник із комплексного ремонту. 
          Головною метою є реалізація політики в сфері соціального захисту 
населення, державних та місцевих програм соціального захисту окремих 
категорій громадян обєднаної територіальної громади. Забезпечення 
індивідуального та комплексного підходу до надання соціальних послуг 
малозабезпеченим верствам населення громади.   
 

      ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ: 

 

 п/п Назва заходу 
Термін 

виконання 
Очікувані 
результати 

1 2 3 4 

Завдання 
1 

 
 
 
 
Здійснення  заходів по забезпеченню 
соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у звязку з 
похилим віком, хворобою, 
інвалідністю. 
 
 
 

Протягом року 

Дотримання  
соціальних 
гарантій громадян, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах і 
потребують 
сторонньої 
допомоги, за 
місцем проживання 

Показник
и  

продукту 

Чисельність осіб, які потребують 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), осіб 

Протягом року 388 

Показник
и 

ефективн
ості 

Чисельність обслуговуваних на 1 
штатну одиницю робітників, які 
надають соціальні послуги, осіб 

Протягом року 8-10 

Показник
и якості 

Відсоток осіб, охоплених соціальним 
обслуговуванням до загальної 
чисельності  осіб, які потребують 
соціальних послуг, % 

Протягом року 100 

Завдання 
2 

Забезпечення  проведення  
капітального ремонту та придбання  
обладнання  та предметів  
довгострокового користування  для 
утримання  в належному  стані 
установ соціальної сфери 

Протягом року 

Надання 
реабілітаційних 
послуг особам та 
дітям з 
інвалідністю 

 
Вартість проведення  капітального 
ремонту, тис.грн 

Протягом року 600,00 тис.грн 

Показник 
продукту 

Площа ремонтних робіт 
Протягом року 190 кв.м. 

Показник 
ефективн

ості  

Відсоток відремонтованих площ до 
загальної площі установи, що 
потребує ремонту, %  

Протягом року 100% 

    

Завдання  

Здійснення заходів із забезпечення 
соціальної підтримки та надання  
соціальних послуг дітям, молоді та  
сім’ям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

Протягом року 

Соціальна підтримка 

сім’ям, діти та  

   молодь яких 

перебуває у 

складних життєвих  

обставинах і   

потребує сторонньої 

допомоги, у тому 

числі особам, які  

Показник 
затрат 

Кількість категорій осіб, які 
потребують соціальних послуг  

Постійно 

Показник 
продукту 

Кількість заходів центру щодо 
пропагування здорового способу 
життя, профілактики правопорушень Постійно 
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постраждали від 

насильства в сім’ї та 

торгівлі людьми 
 
 
 
12 

Показник
и 

ефективн
ості 

Середні витрати на одного 
користувача послугами, проведеними 
соціальною службою для сімї, дітей 
та молоді 

Постійно 125 

Показник
и якості 

Відсоток опрацьованих звернень та 
заяв 

Постійно 100 

Завдання 
 

  Здійснення інших заходів  у сфері 

соціального захисту і соціального 

забезпечення 
 

Постійно 

   Забезпечення  

соціального захисту 

населення , яке 

перебуває  у  

складних життєвих 

обставинах у звязку 

з похилим віком, 

хворобою, 

інвалідністю 
Показник 

затрат 
  Кількість звернень  громадян Постійно 285 

Показник 
продукту 

Чисельність осіб, забезпечених 

соціальним захистом  (наданням 

матеріальної допомоги) 

Протягом року 285 

Показник 
ефективн

ості 

Середні витрати на соціальний захист 

(надання матеріальної допомоги) на 1 

особу,грн 

Протягом року 700,00 

Показник 
якості 

Відсоток осіб,охоплених соціальною 

послугою до загальної чисельності 

осіб, які потребують соціальні 

послуги, % 

Протягом року 100 

завдання 

Організація та проведення 

громадських робіт 

Протягом року 

Соціальні послуги 

для громадян 

похилого віку, 

інвалідів, дітям-

інвалідам, хворим, 

які потребують 

сторонньої 

допомоги 
 

Показник 
затрат 

Кількість осіб, які потребують послуги 

соціального представника на рік 
Протягом року 70 

Показник 
продукту 

Кількість осіб, які отримали послуги 

соціального представника на рік 
 70 

Показник 
ефективн

ості 

Витрати на здійснення соціальних 

послуг на одну  особу, які їх 

потребують 

Протягом року 286,00 грн 

Показник 
якості 

Відсоток фактичного забезпечення 

соціальними послугами осіб, які їх 

потребують 

Протягом року 100 

Завдання  
Забезпечення пільгового  проїзду  

автомобільним транспортом окремим Протягом року 
Забезпечення 

пільгового  проїзду  

автомобільним 
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категоріям громадян  

 

транспортом 

окремим 

категоріям 

громадян  

Показник 
затрат 

Витрати на компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним та 

залізничним транспортом окремим 

категоріям громадян 

Протягом року 20000,00 

Показник 
продукту 

Кількість отримувачів пільг, осіб Протягом року 2000 

Показник 
ефективн

ості 

Середній розмір витрат на 

компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним та залізничним 

транспортом  на 1 пільговика 

Протягом року 

10,00грн 

Показник 
якості 

Питома вага відшкодованих пільгових 

послуг до нарахованих, % 

Протягом року 
100 

Завдання  

Фінансова  підтримка  громадських 

організацій, які об’єднують інвалідів, 

одиноких пенсіонерів з числа  

учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС, вдів (вдівців) учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

дітей-інвалідів 
Протягом року 

Фінансова  
підтримка  
громадських 
організацій, які 
об’єднують інвалідів, 
одиноких 
пенсіонерів з числа  
учасників ліквідації 
наслідків аварії на 
ЧАЕС, вдів (вдівців) 
учасників ліквідації 
наслідків аварії на 
ЧАЕС, дітей-
інвалідів 

Показник 
затрат 

Кількість осіб,зареєстрованих на 

території громади,  постраждалих 

внаслідок  ліквідації аварії на ЧАЕС 

Протягом року 
388 

Показник 
продукту 

Кількість осіб, постраждалих 

внаслідок  ліквідації аварії на ЧАЕС, 

які  зареєстровані на території 

громади,  і забезпечені фінансовою 

підтримкою 

Протягом року 

388 

Показник 
ефективн

ості 

Середні витрати на одну особу, в 

складі інвалідів, одиноких пенсіонерів 

з числа учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, вдів (вдівців) 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС, дітей-інвалідів, користувача 

послугою 

Протягом року 

52,00 

Показник 
якості 

Питома вага кількості  осіб, 

постраждалих внаслідок  ліквідації 

аварії на ЧАЕС, які  зареєстровані на 

території громади,  і потребували 

фінансової підтримки по відношенню 

до кількості  осіб, які забезпечені 

фінансовою підтримкою 

Протягом року 

100 
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Основними напрямками роботи служби у справах дітей є: 
- соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах;  
- виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування; 
- ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, 

дітей дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- набуття дитиною статусу дитини-сироти, або дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 
- влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, 

дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- захист майнових та житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського     піклування, та осіб з їх числа.  
1. Головна мета - реалізації на території громади державної 

політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності. 

2. Проблемні питання.  
Створення системи підтримки/опіки для кожної дитини з сім’ї, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; захист майнових та житлових прав 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

3. Цілями та завданнями на 2019 рік є: 
- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному 

сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до 
бродяжництва; 

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально 
наближених до сімейних; 

- посилення співпраці між структурними підрозділами органу 
місцевого самоврядування, що опікуються проблемами дітей, та 
об´єднаними територіальними громадами щодо проведення роботи з дітьми 
кризових категорій; 

- розвиток патронату та наставництва над дітьми; 

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях; 

- підвищення професійного рівня працівників служб у справах дітей 
об’єднаних територіальних громад; 

- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа. 

4. Очікувані результати. 
Створення ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на 

рівні ОТГ в умовах децентралізації; формування житлового фонду 
соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а саме зменшення 
частки дітей/осі, які потребують вирішення житлової проблеми; збільшення 
соціальної довіри до місцевої влади. 
 
           IХ.  Надання адміністративних послуг 
 

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

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

Також планується співпраця  з ТОВ «Сенсорні системи України»  які 
спеціалізуються на розробці, виробництві, постачанні і сервісному 
обслуговуванні систем управління потоками відвідувачів для встановлення 
електронної бази керування чергою звернень. 

ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна» тобто 
прийом документів та видача результатів послуг здійснювалась виключно 
через адміністраторів центру. 

Реєстраційна служба  є  виконавчим органом  Баранівської  міської 
ради,  утворена   рішенням 1 сесії 8 скликання Баранівської міської  ради 
№7 від 30.12.2016 “Про утворення та затвердження структури виконавчих 
органів Баранівської міської ради».  

 Реєстраційна служба у своїй діяльності є підзвітною і підконтрольною 
Баранівській міській раді, її виконавчому комітету, міському голові і 
підпорядкованою першому заступнику міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради. 

  Реєстраційна служба  у своїй діяльності керується Конституцією 
України,   Законами України: «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови. 

До складу реєстраційної служби  входить сектор реєстрації місця 
проживання фізичних осіб реєстраційної  служби  Баранівської міської 
ради,    який здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб. 

 Метою діяльності реєстраційної служби є реалізація, на території 
об’єднаної громади, державної політики у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації 
юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених 
законодавством України, нормативно-правовими актами та положенням 
про реєстраційну службу. 
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        Основними  завданнями реєстраційної служби є: 
          1) забезпечення виконання  покладених    на    органи місцевого 
самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень; державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців; реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб. 

2)  забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх 
прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб;  

         3)  ведення   Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, Реєстру територіальної громади. 

   4)  забезпечення, у межах своїх повноважень, захисту прав і 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

          5) організаційно - методологічне забезпечення центру надання 
адміністративних послуг  з питань, що належать до її компетенції. 

          6)  забезпечення формування карток реєстрації особи, адресних 
карток та інших документів, отриманих та створених працівниками  
Служби; 

         7) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та 
використання архівних документів; 

8) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної 
політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб; 

  9)  забезпечення захисту персональних даних; 
         10) здійснення інших повноважень, передбачених  чинним 

законодавством. 
          Служба при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з 

виконавчим комітетом Баранівської міської ради та його структурними 
підрозділами, іншими органами місцевого самоврядування, районними 
державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, 
установами, організаціями, об’єднаннями громадян.   

За 2018 р. реєстраційною службою надано  10580 адміністративних 
послуг, до місцевого бюджету надійшло 309662 грн.  

 

 
 

Х. КУЛЬТУРНИЙ ТА ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК, НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ 

 
 

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

 
         При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний» і 
які в цьому році підтвердили звання «народний»: 
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- Народний аматорський хор «Прислуч»  
- народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
- народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
- народний духовий оркестр 

пишається громада і 8 майстрами народної творчості, які постійно 
приймають участь  в різноманітних заходах громади, обласних та 
всеукраїнських виставках. Всі ці майстри є активними членами  творчої 
спілки «Розмай». Завдяки їй було охоплено виставковою діяльністю майстрів 
народної творчості Баранівської громади.  
          Колективи  художньої самодіяльностї Баранівської громади є 
активними учасниками масових заходів місцевого значення, обласних, 
Всеукраїнських  та міжнародних фестивалів, конкурсів. 

 
  Станом на 2018 рік - більшість закладів потребують поточних та 

капітальних ремонтів.  Не вистачає необхідної для діяльності аудіотехніки, 
музичних інструментів, тощо.  

 
 Основними  завданнями  відділу культури, сім’ї, молоді та спорту  

Баранівської міської ради в галузі культури є: 
 

- забезпечення на території громади реалізації державної політики у 
сфері культури та реалізації прав громадян на доступ до культурних 
надбань, інформації, задоволення духовних потреб усіх категорій населення; 
- забезпечення  громадян та колективів громади до створення нових 
тенденцій та творчих проектів у сфері культури; 
- збереження національних традицій народного мистецтва, проведення 
фестивалів, конкурсів, свят, пленерів, виставок, обмінних концертів, інших 
заходів, у тому числі в рамках партнерських угод (партнерство міст) в 
Україні та за її кордонами; 
- підтримка діяльності аматорських колективів і виконавців, в тому 
числі, майстрів декоративно - вжиткового мистецтва; 
- створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти 
(зокрема, для соціально-незахищених категорій дітей, молоді); 
- сприяння збереження культурної спадщини через розвиток 
виставкової та музичної справи на сучасних засадах; 
- збереження і розвиток базової мережі закладів культури, зміцнення їх 
кадрової та матеріальної бази; 
- впровадження сучасних дистанційних форм бібліотечно-
інформаційного обслуговування  (електронна доставка документів); 
- впровадження заходів щодо поліпшення соціального захисту 
працівників галузі, підвищення їх фахової кваліфікації; 
- технологічна модернізація матеріально-технічної бази закладів 
культури (забезпечення закладів культури необхідним обладнанням, 
літературою, музичними інструментами, сценічними костюмами, тощо); 
- сприяння роботі громадських організацій, творчих профспілок, які 
діють в галузі культури; 
- забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій 
приміщень закладів культури. 
          Реалізація зазначених завдань сприятиме досягненню стратегічної 
мети – розвитку галузі культури у громаді. 
 

 
Інструменти виконання: 
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- програма розвитку культури Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади  на 2019-2022 рік 
 
         Внаслідок реалізації Програми очікується: 
- розвиток аматорського, народного мистецтва шляхом збереження 
базової мережі закладів культури; 
- покращення стану матеріально-технічної бази закладів культури, що 
створить сприятливі умови для розвитку аматорського мистецтва; 
- належне інформування населення про культурно-мистецькі заходи 
ОТГ, збільшення їх відвіданості. Створення сприятливого культурного 
середовища для розвитку талановитої молоді та для самовираження 
дорослого покоління; 
- сприяння відновленню, збереженню та вдосконаленню традиційних 
форм культурно-дозвілєвої роботи у закладах культури Баранівської 
громади; 
- сприяння стабільній роботі аматорських художніх колективів 
Баранівської громади; 
- проведення роботи по залученню нових учасників до участі у творчих 
колективах та гуртках Баранівської громади; 
- збереження об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на 
території Баранівської громади; 
- відродження кращих традицій народного мистецтва, популяризація та 
розвиток образотворчого мистецтва та декоративно - прикладної діяльності  
майстрів Баранівської ОТГ; 
- організація та проведення персональних виставок майстрів 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, участь в 
різноманітних обласних, Всеукраїнських, Міжнародних виставках; 
- комп’ютеризація основних процесів бібліотечної роботи; 
- покращення переплати періодичних видань та поповнення фонду 
бібліотечної системи новими виданнями; 
- формування сучасного, якісно нового бібліотечного середовища з 
комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, 
культурних і дозвіллєвих потреб жителів населених пунктів ОТГ; 
- підвищення ролі музейного закладу в суспільному житті об’єднаної 
громади; 
- належне збереження музейних предметів та колекцій відвідувачів; 
- створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої 
молоді; 
- підвищення престижу школи мистецтв; 
- зміцнення матеріально-технічної бази школи мистецтв та покращення 
забезпечення навчального закладу літературою, нотною, методичною, 
довідковою; 
- пропагування здобутків школи мистецтв на рівні Баранівської 
громади, області, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах; 

- поліпшення ефективності використання бюджетних та 
залучення додаткових коштів з інших джерел. 

-  
 
 
 

 
Перелік заходів 

 
 

Термін 

Орієнтовані обсяги та 
джерела фінансування 

 усього У тому числі за 
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виконан-
ня 

рахунок 
Міського 
бюджету 

Інших 
джерел 

Збереження культурної спадщини, розвиток музейної справи 
Виконання в повному обсязі 
завдань, передбачених чинним 
законодавством в пам’ятко-
охоронній сфері 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Сприяти проведенню ремонтів 
пам’яток культурної спадщини, 
що знаходяться на території 
Баранівської міської ради 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Проведення  заходів згідно  
календарного циклу, та  
організацію  виставок 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Облаштування  до  музею 
етнографії під’їзду, дороги  та 
містка  через  рівчак, зони  
відпочинку 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Придбання, та установка   
мультимедійної  дошки 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Здійснювати оновлення 
існуючих експозицій музею на 
основі новітніх досліджень 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Художньо-естетичне виховання та освіта 
Забезпечення доступності 
початкової мистецької освіти 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Сприяти участі учнів та 
викладачів в обласних, 
Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Сприяти системному 
підвищенню кваліфікації 
викладачів 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Забезпечити зміцнення, 
розвиток та модернізацію 
матеріально-технічної бази 
школи мистецтв 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

 
Розвиток бібліотечної справи 

Популяризація сучасної 
української та світової 
літератури 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Впорядкування мережі 
бібліотечних установ ОТГ 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Покращення передплати 
періодичних видань для 
повного задоволення 
інформаційних потреб 
населення 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Проведення заходів до 2019  В межах  
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державних свят,ювілеїв, 
українських та зарубіжних 
письменників та інших 
знаменних дат 
 

кошторисних 
призначень 

 
Розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності, вивчення та розвиток 

традиційної культури Баранівської ОТГ 
 

Здійснювати заходи щодо 
збереження та відродження 
традиційних свят народного 
календаря 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Організувати проведення 
персональних виставок 
самодіяльних художників та 
майстрів декоративно-
прикладного мистецтва 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Сприяти відновленню, 
збереженню та вдосконаленню 
молодіжних та дитячих шоу, 
свят тощо традиційних форм 
культурно - дозвіллєвої роботи 
у закладах культури ОТГ 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Сприяти стабільній роботі 
аматорських художніх 
колективів ОТГ 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Проводити роботу по 
залученню нових учасників до 
участі у творчих колективах та 
гуртках 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

 
 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури 
Продовжити обстеження 
сільських закладів культури на 
території громади 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Проведення поточних ремонтів 
в сільських закладах культури 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Проведення поточного ремонту   
у  відділі   музейних  цінностей 
з  фарфору переобладнання  
системи  освітлення, установка  
пожежної сигналізації 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Установка  обігрівачів 
(кондиціонерів) у відділі 
музейних цінностей з фарфору 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Проведення  поточного  
ремонту відділу етнографії 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Виготовлення  та установку 
інформаційних табличок  у  

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 
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ХІ. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

 
            Пріоритетним напрямком гуманітарної діяльності міської ради є 
пропагування здорового способу життя та розвиток фізичної культури і 
спорту. Важливим є залучення різних груп населення незалежно віт статі, 
віку та соціального статусу до регулярних занять фізичною культурою і 
спортом. Для цього в громаді функціонує Баранівська дитячо-юнацька 
спортивна школа, в якій систематично займається 320 дітей з таких видів 
спорту: футбол, волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ 
забезпечено необхідним спортивним інвентарем та спортивними спорудами. 
          Міською радою ведеться активна розбудова спортивної 
інфраструктури, в 2018 році проведено капітальний ремонт підтрибунних 
приміщень (роздягалень) центральної трибуни Міського стадіону, закуплено 
електронне табло в фізкультурно-оздоровчий зал. За рахунок 
співфінансування введено в дію майданчик з синтетичним покриттям                  
40х20 м. на території ОНЗ «Баранівська гімназія». Це вже другий 
синтетичний майданчик на території міста, які дають можливість школярам 

населених пунктах про   
місцезнаходження  музеїв 
Придбання на бібліотеки 
комп’ютерно-копіювальної 
техніки 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Придбання на відділ культури  
ноутбуку та комп’терно-
копіювальної техніки, 
фотоапарат, цифрову 
відеокамеру  

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Придбання автономної 
акустики з радіо мікрофонами 
для клубних закладів громади 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Придбання музичних 
інструментів  для школи 
мистецтв 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Відрядження та оренду 
транспорту для перевезення 
вихованців  школи мистецтв 
на конкурси 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Пошиття концертних костюмів 
для вихованців школи мистецв 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Ремонт школи мистецтв, 
класних кімнат 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Поточний ремонт 
хореографічного классу школи 
мистецтв 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Сприяти збільшенню обсягу 
надання платних послуг 
населенню, активізації роботи 
із залучення позабюджетних 
коштів, спонсорської допомоги 

2019  В межах 
кошторисних 
призначень 

 



37 

 

та вихованцям Баранівської ДЮСШ щодня проводити уроки фізичної 
культури та тренувальні заняття на даних майданчиках.  
          Проводяться численні змагання місцевого рівня та постійно 
проводяться фінали обласних галузевих Спартакіад, футбольних матчів 
обласного рівня та дитячі футбольні турніри обласного та Всеукраїнського 
рівнів. 
 

Перелік заходів Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги та джерела 
фінансування, тис. грн. 
Всього  В т.ч. 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Капітальний ремонт 
верхніх приміщень 
центральної трибуни 
міського стадіону.  

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Ремонт крівлі 
фізкультурно-оздоровчого 
залу. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Утеплення фізкультурно-
оздоровчого залу. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Заміна покриття підлоги 
фізкультурно-оздоровчого 
залу. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Заміна твердопаливного 
котла ФОКу. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Придбання та 
облаштування майданчика 
з синтетичним покриттям 
40х60 м. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Будівництво спортивних 
майданчиків. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Придбання та 
встановлення спортивного 
інвентарю. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Удосконалення та 
впровадження ефективних 
форм залучення різних 
груп населення до 
регулярних занять 
фізичною культурою і 
спортом. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Підвищення якості роботи 
дитячо-юнацького спорту, 
системи відбору 
обдарованих осіб до 
резервного спорту, 
створення умов для 
розвитку індивідуальних 
здібностей спортсменів на 

Протягом 
року 

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

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

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

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

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

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Проводити фізкультурно-
оздоровчу, реабілітаційну 
та спортивну діяльність 
серед людей з обмеженими 
фізичними можливостями 
та ветеранами спорту. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

Реалізація заходів 
Програми розвитку 
фізичної культури та 
спорту. 

Протягом 
року 

 В межах 
кошторисних 
призначень 

 

ВСЬОГО:  х х х 
 
Очікувані результати: 
- підвищення рівня фізичної культури та фізкультурно-оздоровчої роботи; 
- забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення 
нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, 
задоволення спортивних видовищних запитів населення; 
- зміцнення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
галузі; 
- покращення стану здоров’я населення. 
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ХІІ. ОСВІТА 

2018 рік характеризувався напруженою роботою освітян ОТГ, що була 
спрямована на створення в закладах освіти умов для рівного доступу до 
здобуття якісної освіти, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 
оптимізацію мережі ЗЗСО тощо.  

Доступність до якісної освіти розпочинається з її базової складової – 
дошкільної ланки, у якій особлива увага приділяється модернізації змісту 
освіти, використанню компетентнісного підходу до оцінювання її 
результатів, орієнтації на розвиток особистості кожної дитини з 
урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних 
особливостей. 

 
Проблемні питання: 
• недостатність фінансування закладів освіти  ; 
• постійне поновлення та покращення матеріально-технічної бази 

шкільних їдалень; 
• зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти в частині 

створення відповідних умов навчання і виховання учнів, забезпечення 
закладів сучасним навчальним приладдям, меблями; 
 

Головна мета та завдання міської ради в галузі «Освіта»:  
- створення умов для забезпечення потреб населення громади у якісній 

освіті дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами; 
- створення безпечного середовища для перебування дітей у закладах 

освіти;  
- інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності 

освітньої галузі;   
- забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого 

потенціалу дітей;  
- сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх 

раціональним, якісним та безпечним харчуванням; 
- поліпшення матеріально - технічної бази закладів освіти;  
- проведення реорганізації закладів освіти громади; 
- проведення капітальних, поточних ремонтів закладів освіти з 

використанням сучасних енергозберігаючих технологій на виконання 
програми з енергоефективності та Стратегії розвитку громади, виготовлення 
проектно – кошторисної документації на модернізацію освітніх закладів; 

- розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці 
педагогів; реалізація кращих практик з організації та проведення заходів з 
національно - патріотичного та превентивного виховання дітей; 

- забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та 
педагогічних працівник ків сільської місцевості до місць навчання та в 
зворотному напрямку; 

- забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, 
вчителів, їх участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, 
олімпіадах, фестивалях, семінарах, заходах громади, обласного та 
Всеукраїнського рівнів тощо; 

- підтримка обдарованої молоді в рамках виконання «Порядку 
призначення щорічної премії міської ради учням та вихованцям закладів 
загальної середньої, позашкільної та спеціальної освіти Баранівської ОТГ»»; 

-  завершення термомодернізації ОНЗ «Баранівська гімназія». 
-  закупівля нових кабінетів, меблів. 
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-  початок будівництва спортзалу Баранівської ЗОШ №2  
-  придбання путівок на оздоровлення учнів визначених категорій ЗЗСО 

громади (350 тис.грн.) 
  
Крім цього, одним з основних пріоритетів буде робота, спрямована на 

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа». 
 

Очікувані результати: 
- створення сучасних комфортних умов для навчання й виховання дітей та 
учнів; 
- удосконалена сучасна матеріальна-технічна база закладів загальної 
середньої освіти, ЗДО, ПЗО; 
- створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами; 
- максимальне задоволення освітніх потреб населення громади; 
- інтеграція української шкільної громади в європейський освітній простір; 
- професійне зростання педагогів і як наслідок — вища якість освіти учнів. 

 
ХІII. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 
Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 

кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 
можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 
благополуччя, перспективи стійкого розвитку. 

Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 
Первинна ланка  

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

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

кількість населення яке обслуговується 23452. 
КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради укладений договір 

з НСЗУ. Розроблений новий колективний договір. Підприємство підключено 
до МІС. Функціонує в закладі «Поліклініка без черг». Підключено програми 
«Simplex Med”. На початковому етапі ведення  електронного документообігу. 

Бюджет підприємства за 2018 рік 12031749,24 грн. Інші 
надходження спеціального фонду  25000 грн. 

За підсумками діяльності ЛПЗ області колектив КНП «Центр 
ПМСД» Баранівської міської ради зайняв 10 рейтенгове місце. 

Придбано два автомобілі. Зросла заробітна плата медичних 
працівників.  

Придбано за 2018 рік медичного обладнання та апаратури на 
суму 178971 грн. 

Придбано дрідного інвентаря на суму 33143,00 грн. Придбано 
окремих видів обладнання (БФП) на суму 49800,00 грн. 
2. Головна мета розвитку галузі охорони здоров′я в Баранівчській ОТГ це 
формування доступної мережі закладів ПМД для підвищення доступності та 
якості медичного обслуговування, зниження   рівня малюкової смертності, 
загальна інформатизація закладів охорони здоров′я та перехід на 
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електронний документообіг, використання новітніх технологій в діагностиці 
та лікуванні захворювань. 
3. Проблемні питання: 

- Матеріальна база структурних підрозділів КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради застаріла і потребує ремонту, переважно 
капітального. 

- Оснащення структурних підрозділів КНП «Центр ПМСД» Баранівської 
міської ради не відповідає табелю оснащення. 

          4. Цілі та завдання на 2019 рік: 
- капітальний ремонт приміщення Кашперівської АЗПСМ; 
- придбати один легковий автомобіль. 
- продовжити оснащення структурних підрозділів згідно табеля 

оснащення. 
- перейти на електронний документообіг. 

5. Очікувані результати: 
- наближення медичної допомоги до населення; 
- покращення якості надання медичної допомоги; 
- покращення умов медичного обслуговування. 

6. Фінансове забезпечення реалізації Плану: 

Назва проекту Загальна 
вартість 
(тис.грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн.. 

Державни
й бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Ремонт та 
облаштування  
Кашперівської АЗПСМ 

374280 54100 64180 256000 

 
 

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

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

 
1. Головна мета:  
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            Реалізація державної політики у галузі охорони здоров’я. 
Забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої 
працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення 
факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і 
зниження захворюваності, інвалідності та смертності. 
           Баранівська комунальна центральна районна лікарня надає 
вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу жителям Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, а також Дубрівської, Довбиської 
об’єднаних територіальних громад та жителям інших громад на основі 
заключних договорів про співробітництво територіальних громад.  
 
2. Проблемні питання: 

• Недостатня забезпеченість закладу лікарями, а саме: хірург, 
травматолог, рентгенолог, анестезіолог, гінеколог. 25% від 
загальної кількості лікарів становлять пенсіонери. 

• Недостатня забезпеченість обладнанням і апаратурою, відсутні: 
УЗД апарат, апарат ШВЛ ЮВЕНТ Т, фібро гастроскоп, 
бронхоскоп, гематологічний аналізатор, фотометр автоматичний, 
безконтактний пневмотонометр. 

•  Придбання санітарного автомобіля класу «В» або «С». 
 

3. Цілі та завдання на 2019 рік: 

• Реорганізація закладу у комунальне некомерційне підприємство; 
• Підписання договору з НСЗУ про оплату медичних послуг; 
• Отримання ліцензії на медичну практику і на обіг та 

використання наркотичних засобів, психотропних препаратів та 
прекурсорів; 

• Комп’ютеризація закладу, впровадження медичної 
інформаційної системи. 

4. Очікувані результати: 

• Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення – 30; 
• Забезпеченість стаціонарними ліжками на 10 тис. населення – 

60; 
• Виконання планових показників роботи ліжка – 340 днів/рік; 
• Показник малюкової смертності на 1 тис. живо народжених – не 

вище 7; 
• Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 

активного туберкульозу на 100 тис. населення – 66,0; 
• Кількість хворих з уперше в житті виявленим діагнозом 

злоякісного новоутворення на 100 тис. населення – 345,0 
 
 
 
 

5. Фінансове забезпечення реалізації плану: 

№ Назва проекту 
Загальна 
вартість, 
тис.грн. 

Джерела фінансування, тис. 
грн. 

Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 
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1. 

Придбання апарату 
штучної вентиляції 
легень ЮВЕНТ Т для 
довготривалої 
респіраторної 
підтримки у 
пацієнтів всіх 
вікових груп, 
включно 
недоношених дітей 
із критично низькою 
масою тіла  

430,0   430,0   

2. 

УЗД апарат 
TOSHIBA з 
укомплектуванням 
датчиками: 
секторним, 
лінійним, 
вагінальним та з 
наявністю 
кардіологічної 
програми (для 
ультразвукового 
дослідження органів 
черевної 
порожнини, нирок, 
сечового міхура, 
матки, яєчників, 
передміхурової, 
молочної, 
щитовидної залоз, 
серця, судин, 
пренатальної 
діагностики 
вроджених вад 
плоду та у 
новонароджених, 
головного мозку у 
дітей до 1-го року) 

1900,0   1900,0   

3. 
Санітарний 
автомобіль класу "В" 
або "С" 

3000,0   3000,0   

4. 

Інфузійний насос 
SN-1500H (для 
проведення 
дозування та 
інфузійної терапії, 
введення медичних 
препаратів) 

32,0   32,0   

5. 

Бронхоскоп "Pentax" 
(для діагностики 
захворювань 
дихальної системи, 

524,8   524,8   
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бронхоскопії, санації 
бронхіального 
дерева, з 
лікувальною метою) 

6. 

Гастроскоп "Pentax" 
(для діагностики 
захворювань 
шлунково-
кишкового тракту, 
виявлення 
онкопатологій) 

375,0   375,0   

7. 

Відеоколоноскоп 
"Pentax" (для 
діагностики 
захворювань 
товстого 
кишківника та 
раннього виявлення 
онкопатологій) 

643,2   643,2   

8. 

Лапароскоп із 
стійкою "OLIMPUS" 
(для діагностики 
захворювань та 
травм органів 
черевної порожнини 
та оперативних 
втручань) 

2400,0   2400,0   

9. 

Апарат 
ультразвуковий для 
ехокардіоскопії (для 
дослідження роботи 
серця і судин) 

750,0   750,0   

10. 

Гематологічний 
аналізатор Mindray 
BC - 5380 Китай (27 
параметрів) 

190,0   190,0   

11. 

Фотометр 
автоматизований PA 
2600 (Solar) (40 
параметрів) 

170,0   170,0   

12. 

Безконтактний 
пневмотонометр 
Topcon CT-60 (для 
вимірювання 
внутрішньоочного 
тиску) 

90,0   90,0   

13. 
Ремонт відділення 
анестезіології та 
інтенсивної терапії 

230,0   230,0   

14. 
Укладка брусчатки 
на поріг 
центрального входу 

60,0   60,0   
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в поліклініку 

15. 
Ремонт порогів з 
тильної сторони 
поліклініки 

30,0   30,0   

16. 
Ремонт козирків над 
порогами з тильної 
сторони поліклініки 

18,0   18,0   

17. 

Облаштування 
туалету для людей з 
інвалідністю і ОФМ 
в приміщенні 
поліклініки (І поверх) 

80,0   80,0   

18. 

Облаштування 
туалетів на 2-му, 3-
му та 4-му поверхах 
поліклініки 

180,0   180,0   

19. 

Ремонт порогу з 
облаштуванням 
пандуса в 
неврологічному 
відділенні 

35,0   35,0   

20. 

Ремонт порогу з 
облаштуванням 
пандуса в 
інфекційному 
відділенні 

65,0   65,0   

21. 
Ремонт 
терапевтичного 
відділення 

850,0   850,0   

22. 
Ремонт пожежних 
систем і пожежних 
ємкостей 

750,0   750,0   

23. 
Ремонт ліфта в 
приміщенні 
поліклініки 

68,0   68,0   

24. 
Ремонт тепломережі 
із заміною труб 

350,0   350,0   

25. 
Ремонт козирка над 
головним входом в 
поліклініку 

160,0   160,0   

 
 

  
 

ХІV. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ГРОМАДИ 
 

Реалізація політики у галузі будівництва,архітектури та 
земельних відносин 

 
Протягом 2018 року в сфері будівництва, архітектури та земельних 

відносин: 
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- затверджено «Детальний план території розміщення будівлі прозорого 
офічу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за 
адресою: вул.Звягельська,7б; 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки в місті 
Баранівка загальною площею 2,00 га зі зміною цільового призначення з 
земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого 
селянського господарства на землі промисловості, зв’язку, енергетики»; 

Затверджено «Детальний план території (земельна ділянка комунальної 
власності загальною площею 0,1600 га в селі Рогачів Баранівського району 
Житомирської області)»; 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки в місті 
Баранівка по вулиці Івана Франка для зміни цільового призначення з земель 
сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення». 

- рішенням сесії сільської ради від 21.06.2018 року № 1221 «Про 
встановлення ставок земельного податку на 2019 рік» затверджено ставки 
земельного податку на 2019 рік; 

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

- затверджено технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земель 0,1600 га в с.Рогачів (з метою будівництва сироварні в 
майбутньому); 

- затверджено технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки Полянківської загальноосвітньої школм І-ІІІ 
ступеня. 
 
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, 
архітектури та земельних відносин на 2019 рік є: 
- забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, 
містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації 
затвердженої містобудівної документації; 
- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову 
населених пунктів; 
- створення ефективної системи управління та розпорядження земельними 
ресурсами; 
- забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією для 
визначення перспективи їх розвитку та створення привабливих умов для 
залучення інвестицій; 
- використання земель за їх функціональним призначенням; 
- ведення земельно-облікової документації, обліку землекористувачів та 
землевласників; 
- організація ефективного використання земель; 
- контроль за земельними ділянками, які використовуються без 
правовстановлюючих документів; 
- забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва; 
- охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 
 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

1) здійснення моніторингу введених в експлуатацію об’єктів; 
2) проведення капітального ремонту об’єктів соціально-культурного та 

житлово-комунального призначення  шляхом спрямування коштів 
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місцевого бюджету та інших залучених коштів на капітальний ремонт 
об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, 
що мають важливе соціальне значення; 

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

4) укладення договорів з забудовниками про пайову участь у розвитку 
інфраструктури населеного пункту; 

5) забезпечення виконання планів із будівництва та реконструкції 
соціально важливих об’єктів; 

6) викуп земельних ділянок для суспільних потреб громади; 
7) актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів – 

топографо-геодезична зйомка території населених пунктів; 
8) розробка та затвердження містобудівної документації населених 

пунктів; 
9) інвентаризація земель під об’єктами (будівлями та спорудами) 

комунальної власності Баранівської громади ; 
10) здійснення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів; 
11) забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних 

ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право 
власності або користування ними; 

12) контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 
власності, додержання землевласниками та землекористувачами 
земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму 
використання земельних ділянок відповідно до їх цільового 
призначення та умов надання; 

13) вживання заходів 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; 

14) передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність 
громадян та юридичних осіб; 

15) надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель 
комунальної форми власності відповідно до Земельного кодексу 
України, участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів 
оренди та здійснення їх реєстрації; 

16) ведення земельно-кадастрової документації в розрізі 
землекористувачів та власників земельних ділянок на території 
громади. 

 
Велику частину земель орендують сільськогосподарські підприємства, 

які використовують сучасну техніку та технології. 
 
Підприємства, які орендують земельні частки (паї) на території 
ОТГ(га) станом на 01.01.2019 р.:  
ТОВ «Форест Полісся 10» - 287,9584 га; 
ТОВ «Агрополісся – 12» - 224,0166 га; 
ТОВ «Баранівське сільськогосподарське підприємство №1» - 590,6828 га; 
СФГ «Орій» - 19,8557 га; 
Фермерське господарство «Осіння калина» - 2,3915 га; 
ТОВ «УкрПластТорг» - 367,8632 га; 
ТОВ «Маліцький» - 55,8508 га; 
ТОВ «БіоФерма «Клименталь» - 428,7161 га; 
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ФГ «Случ - Агро» - 39,8117 га; 
ТОВ СГП «Адонікс» - 96,6505 га; 
СТоВ «Мирославль-Агро» - 1688,8204 га; 
ТОВ «Дубрівка – Агро» - 4,8572 га; 
ТОВ «Біріт імені Шевченка» - 6,4655 га; 
ТОВ «Баранівка – Агро» - 673,8144 га; 
ФГ «Віталій – М» - 11,8289 га; 
ТОВ «Альянс Бекон» - 7,0579 га; 
СФГ «Сахнюкове» - 159,7964 га; 
ТОВ «БТТ Агро» - 1212,4512 га; 
ТОВ «Органік Берріз» - 12,6853 га; 
ФОП Обухівський Р.В. – 196,9038 га; 
ТзОВ «Марківка «Агро ВТ» - 245,0099 га; 
ТОВ «Смайл Агро» - 677,1721 га; 
ПП «Галекс – Агро» - 590,5467 га; 
ТОВ «Агровест Груп» - 1902,1423 га; 
Риковська І.А. – 119,652 га; 
ТОВ «Кусто Агро Фарминг» - 1,3574 га; 
ТОВ «Альфабет Агро» - 49,951 га 
             Невитребуваних часток (паїв), які не передані в оренду на території 
Баранівської громади – 1649,708 га. 

 
ХV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових Програм 

 
 

 
Назва проекту 

Загальна 

вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Державний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет  

Інші 

джерела  

1 

Капітальний ремонт 
санвузлів 1-поверху 
опорно-навчального 
закладу «Баранівської 
гімназії» по 
вул.Соборна,26 в 
м.Баранівка 
Житомирської області  

622,522 621,764 0,758  

2 

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

40 684,690 27681,258 8921,432 4082,00 
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3 

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

6 571,315 6571,315   

4 

Реконструкція котельні 
Баранівської гімназії за 
адресою : Житомирська 
область, м. Баранівка, 
вул.Соборна,26 з 
переводом на 
альтернативні види 
палива  

7 181,748  7181,748  

5 

Капітальний ремонт 
нежитлового 
приміщення  лазні  в 
смт.Полянка 
Баранівського району 
Житомирської області 

6 981,208 1170,540 5810,668  

6 

Капітальний ремонт 
нежитлового 
приміщення (школа №2 
Баранівський 
міжресурсний центр 
Баранівської міської 
ради) за 
адресою:вул.Звягельська 
7е, 
м.Баранівка,Баранівсько
го району Житомирської 
області  

600,000  600,00  

7 

Будівництво міні-
сироварні за адресою 
вул.Молодіжна 12, 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області 

6 880,840  3351,739 3529,101 

8 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Смолдирівська 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області 

41,273  41,273  

9 

Під'їздна дорога до міні-
сироварні в с.Рогачів 
Баранівсбкого району 
Житомирської області 

1 459,212  1459,212  
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10 

Будівництво 
водозабірної 
свердловини для 
водопостачання міні-
сироварні за адресою 
вул.Молодіжна,12 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області  

643,000  643,000  

11 

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

126,528  126,528  

12 

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

79,453  79,453  

13 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул. Партизанській  в 
м.Баранівка 
Житомирської області 

194,000  194,000  

14 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул. Ломоносова  в 
м.Баранівка 

75,000  75,000  

15 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Звягельській в 
м.Баранівка 
Житомирської області 

25,253 25,000 0,253  

16 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул. Молодіжна в 
смт.Полянка 
Баранівського району 
Житомирської області 

51,073 50,000 1,073  

17 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Лесі Українки в 
с.Табори Баранівського 
району Житомирської 
області 

25,253 25,000 0,253  

18 

Кап.ремонт вуличного 
освітлення   с.Зеремля 
Баранівського району 
Житомирської області 

25,253 25,000 0,253  
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19 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  в 
с.Марківка 
Баранівського району 
Житомирської області 

25,253 25,000 0,253  

20 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  
с.Суємці Баранівського 
району Житомирської 
області 

25,253 25,000 0,253  

21 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 
(комп'ютери)  для 
Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Баранівського 
району, Житомирської 
області 

25,253 25,000 0,253  

22 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення  в 
с.Берестівка, 
Баранівського району 
Житомирської області 

18,182 18,000 0,182  

23 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Дубрівська   в 
с.Мирославль, 
Баранівського району 
Житомирської області 

19,192 19,000 0,192  

24 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування (дитячий 
майданчик 
"Кукурузник") для 
встановлення за адресою 
вул.Поліська,2 
м.Баранівка, 
Житомирської області 

35,354 35,000 0,354  

25 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування (гумове 
покриття на дитячий 
майданчик) для 
встановлення за адресою 
вул.Поліська,2 
м.Баранівка, 
Житомирської області 

50,506 50,000 0,506  
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26 

Придбання музичних 
інструментів для 
Баранівської школи 
мистецтв Житомирської 
області 

25,253 25,000 0,253  

27 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 
(комп'ютерна та 
копіювальна техніка) для 
КНП "ЦПМСД" 
Баранівської міської 
ради, Житомирської 
області 

25,253 25,000 0,253  

28 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 
(комп'ютерна  техніка)  
для Баранівської ЗОШ І-
ІІ ст.,Житомирської 
області 

27,273 27,000 0,273  

29 

Капітальний ремонт 
дороги по вул. Івана 
Франка, по 
пров.Колгоспний в 
с.Рогачів 

150,004 150,004   

30 
Кап.ремонт дороги по 
вул. Шкільна  в с.Явне 

299,933 299,933   

31 
Капітальний ремонт «Алеї 
Слави» в м. Баранівка 
Житомирської області 

838,276 838,276   

32 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Тищика з проїздом 
до вул.Соборної в 
м.Баранівка 
Житомирської області   

1 210,000  1210,000  

33 

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

1 400,000  1400,000  

34 

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

1 400,000  1400,000  
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35 

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

1 313,910  1313,910  

36 

Капітальний ремонт 
Острожецького ДНЗ 
Баранівського району 
Житомирської області 

68,755  68,755  

37 

Капітальний ремонт 
відокремленої частини 
будівлі дитячого садка 
по вул.Соборній, 40а в 
м.Баранівка 
Житомирської області  

10 018,964  
10018,96

4 
 

38 

Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
Полянківської ЗОШ І-
ІІІст. корпус №2  за 
адресою: вул. Шкільна, 
11 смт. Полянка, 
Баранівського району 
Житомирської області 

1231,156 
 

 

1231,156 

 

 

 
 
Секретар ради                                                                    О.В.Самчук 
 


