
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

29 серпня  2019  року                                                                         № 2032 
 
Про   прийняття у комунальну власність 
та передачу  на баланс Баранівської 
міської  ради майна колишнього КСП 
«Дружба» с. Жари 
 

Відповідно ст.26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши звернення ліквідатора ПСП «Дружба» Куліченка М.В. 
вх. №1202/02-13 від 25.04.2019 р. та №1769 від 17.07.2019р. щодо передачі в 
комунальну власність  та на баланс Баранівській міській раді майна колишнього 
КСП «Дружба с. Жари Баранівського району, що було виділене загальними 
зборами на не витребувані майнові паї, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг,  міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
           1.  Прийняти у комунальну власність Баранівської об’єднаної 
територіальної громади та передати на баланс Баранівської міської ради 
безоплатно  майно колишнього КСП «Дружба», яке було виділено в натурі на 
не витребувані майнові паї, а саме:   

№ 
п/п 

Найменування майна Рік 
випуску 

Залишкова вартість  
ст. на 30.04.2016р. 

1. Корівник 

 

1957 

 

9825,59 

 
2 Телятник 1966 

 
2490,63 

        
          2.  Створити  комісію  по прийманню – передачі майна  у складі: 

   Голова комісії: 
   Кокітко Н.В. –  перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів   міської ради 
 

   Члени комісії: 
   Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних  
відносин та  комунальної власності Баранівської міської ради; 
  Цимбалюк Л.А. – головний бухгалтер Баранівської міської ради; 



  Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального   
  господарства Баранівської міської ради. 
  Куліченко М.В. – арбітражний керуючий, ліквідатор ПСП «Дружба» 
      
       3. Оформити  акт приймання - передачі згідно вимог чинного законодавства. 

      

   4. Контроль за виконанням   рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 

 

Міський голова                                                                                                               А.О.Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

     БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                          РІШЕННЯ 

     34 сесія 8 скликання 
        
29 серпня   2019 року                                                                    № 2034 
        
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 1 півріччя 2019 року 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 1 півріччя 2019 
року, на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
 ВИРІШИЛА 

 1. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 1 
півріччя 2019 року:   

 за  доходами: 112 326 711,63  гривень;  

 за видатками:  96 048 629,84 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 103 264 057,41 гривень;  

 видатки в сумі 78 899 378,73 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 9 062 654,22 гривень; 

 видатки в сумі 17 149 251,11 гривень  

 2. Визнати бюджетною та здійснити погашення кредиторської заборгованості (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 
6472057,41грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.07.2019 року 
керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної громади 
постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 
недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2019 року через максимально 
ощадний режим використання фонду оплати праці.  

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

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко          

            



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                      № 2035 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 

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

 
1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 

період, згідно з додатком (додається). 
 

 
Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення 34 сесія 8 скликання 

 Баранівської міської             
ради  від 29.08.2019р. № 2035 

 
 

1.Розпорядження № 39-г від 12.07.2019р. «Про надання  дозволу на  
передачу дров » 

2.Розпорядження № 40-г від 12.07.2019р. «Про надання  дозволу на  
передачу дров » 

3. Розпорядження № 146-од від 16.07.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету» 

4. Розпорядження № 151-од від 26.07.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету»  

5. Розпорядження № 152-од від 26.07.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету»  

6. Розпорядження № 164-од від 01.08.2019р. «Про дозвіл на виготовлення 
проектно-кошторисної документації»  

7. Розпорядження № 171-од від 14.08.2019р. «Про внесення змін до 
міського бюджету »  

8. Розпорядження № 172-од від 14.08.2019р. «Про затвердження 
фінансового плану на 2020 рік КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради»  

9. Розпорядження № 174-од від 15.08.2019р. «Про надання дозволу на 
виготовлення проектно-кошторисної документації»  

 10. Розпорядження № 176-од від 21.08.2019р. «Про затвердження 
проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт огорожі в с.Лісове 
Баранівського району Житомирської області» 
  
 
Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня  2019 року                                                                     № 2036 
 
Про затвердження Програми організації 
захисту дітей громади в процесі 
реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей в 
Житомирській області на 2019-2026 
роки 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на 
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 9.08.2017 року №526-
р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її 1 етапу», 
Регіонального плану реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, затвердженого 
рішенням сесії обласної ради від 26.07.2018 року №1133, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму організації захисту дітей громади в процесі 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в 
Житомирській області на 2019-2026 роки (додається). 
 
 2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.), управлінню 
соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.), відділу освіти 
міської ради (Николишин Р.З.), Баранівському КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» (Пісчанська Т.В.), Баранівській КЦРЛ (Шатровський І.В.), 
в.о.старост старостинських округів Баранівської міської ради забезпечити 
виконання даної Програми, щороку до 10 січня звітувати про хід її виконання 
службі у справах дітей міської ради. 
 
 3. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів міського 
бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 
 
 4.  Учасники Програми є розпорядниками коштів в межах власних 
фінансових повноважень. 
 
 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.), постійну комісію з питань 



планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук 
Д.В.). та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Кокітко Н.В.  

 

Міський голова                                                            А.О. Душко 
                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення 34-ї сесії 8 скликання міської 

ради від 29.08.2019 № 2036 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ГРОМАДИ 

В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

на 2019-2026 роки 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Загальна характеристика 
 

 
1. Ініціатор розроблення Програми 

 
Баранівська міська рада 

2. Розпорядчі документи, на 
виконання яких спрямована 
Програма 

- постанова  Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2018 року № 453«Про затвердження 
Державної соціальної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року» 
- розпорядження КМУ від 9.08.2017р. №526-р 
«Про Національну стратегію реформування 
системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації 
її 1 етапу» 
- рішення Житомирської облради від 26.07.2018р. 
№1133 «Про Регіональний план реформування 
системи інституційного догляду і виховання дітей 
в Житомирській області на 2018-2026 роки» 
 

3. Розробник Програми 
 

служба у справах дітей міської ради 

4. Співрозробники/учасники 
Програми 

управління соціального захисту населення міської 
ради, відділ освіти міської ради, Баранівське КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги», 
Баранівська КЦРЛ,  старостати 
 

5. Відповідальні виконавці 
Програми 
 

управління соціального захисту населення міської 
ради, відділ освіти міської ради, Баранівське КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги», 
Баранівська КЦРЛ, старостати 
 

6. Термін реалізації Програми 
 

2019-2026 роки 

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, тис. грн 
 

 
в межах фінансової можливості 
 

8. Основні джерела фінансування державний, обласний, міський  бюджети, інші 
джерела не заборонені законодавством 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1. Аналіз ситуації по громаді 
 Програма організації захисту дітей громади в процесі реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей в Житомирській області на 2019-2029 рока (далі-
Програма) ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини та відповідає чинним 
нормативно-правовим документам щодо захисту прав та інтересів дитини та її сім’ї. 
 При розробці Програми враховано результати проведеного моніторингу дотримання 
прав та інтересів дітей, які виховуються в КУ «Романівський дитячий будинок-інтернат» 
Житомирської обласної ради, КНЗ «Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 
Житомирської обласної ради, КНЗ «Ущомирська загальноосвітня школа-інтернат I-II 
ступенів» Житомирської обласної ради робочою комісією, утвореною спільним 
розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації та голови 
Житомирської обласної ради від 14.03.2019 року №90/25 «Про моніторинг дотримання прав 
та інтересів дітей, які перебувають в установах та навчальних закладах, що є об’єктами 
спільної власності сіл, селищ, міст області». 
 Ще до початку реформи деінституціалізації пріоритетом у роботі місцевої влади 
визначено організацію належної координації роботи структурних підрозділів міської ради у 
вирішенні питань соціального захисту дітей в умовах децентралізації. 
 Рішенням сесії міської ради від 22.12.2017 року №785 затверджено міську (комплексну) 
цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки з метою захисту житлових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа по громаді. 
 Рішенням сесії міської ради від 24.01.2019 року №1594 у Баранівській міській 
об’єднаній територіальній громаді 2019 рік оголошено роком сім’ї та дитини та відповідно 
затверджено ряд заходів. 
 Рішенням сесії міської ради від 12.03.2019 року №1760 затверджено  Програму 
соціального захисту населення Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки. 
 Рішенням сесії міської ради від 12.03.2019 року №1768 затверджено Програму 
виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади з метою створення ефективної системи захисту прав та 
інтересів дитини на рівні громади в умовах децентралізації, дружнього до дітей середовища. 

           Управлінням соціального захисту населення  Баранівської міської ради за підтримки 
проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних 
послуг», що реалізується Партнерством “Кожній дитині” за підтримки Програми “U-LEAD з 
Європою” реалізовує проект по запровадження реабілітаційних послуг на території громади. 
Також, завдяки проекту «DREAMactions», а саме спільного проекту CANactions School та 
WNISEF реалізовується на території центру реабілітації проект по створенню  універсального 
ігрового простору для дітей. 
 Усі вищевказані програми є дієвими та фінансуються з місцевого бюджету в межах 
фінансової можливості. 
 На території громади функціонує 2 заклади охорони здоров’я, 13 ДНЗ та 11 ЗЗСО, діє 
Баранівський професійно-технічний ліцей, Будинок дитячої творчості, Школа мистецтв, 
ДЮСШ, клубів та будинків культури – 21, бібліотек – 14, працює 11 промислових підприємств 
різних форм власності тощо.  
 В структурі виконавчих органів міської ради діє управління соціального захисту 
населення з метою надання спеціалістами, фахівцями із соціальної роботи базових 
(інформування, консультування, представництво інтересів тощо), комплексних (соціальний 



супровід/ведення випадку, соціальне супроводження, соціальна профілактика тощо), 
допоміжних (натуральна допомога у вигляді продуктів харчування, предметів і засобів 
особистої гігієни, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, організація 
харчування) та технічних (транспортні послуги тощо) соціальних послуг різним, соціально 
неспроможним категоріям дітей, сімей та молоді. 
 З метою реалізації на території громади державної політики з питань соціального 
захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності рішенням сесії 
Баранівської міської ради від 11.05.2018 року №1151 створено службу у справах дітей 
Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи з дотриманням норми ст. 4 Закону 
України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та 
підключенням до Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти». 
 Для забезпечення розширення допомоги по підтримці сімей/осіб, які перебувають в 
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги управлінням соціального 
захисту населення міської ради укладено з фізичною особою договір про надання 
волонтерської допомоги. З метою виявлення та попередження причин та умов, що сприяють 
вчиненню дітьми правопорушень укладено угоду про співпрацю з районном сектором з питань 
пробації, а також укладено Меморандум про співпрацю між УСЗН, службою у справах дітей 
та центром надання правової безоплатної допомоги. 
  

1.1. Демографічна ситуація (відповідно паспорту Баранівської об’єднаної 
територіальної громади) 

Загальна 
площа 

території 
(км2) 

Кількість 
населення, 

тис.осіб 

Кількість 
дітей, 

тис.осіб  

Кількість 
нас. 

пунктів 

Кількість 
міськрад 

Кількість 
селищних 

рад 

Кількість 
сільських 

рад 

593,663 24,030 4990 34 1 1 11 
Кількість дитячого населення складає 20,8 % від загальної кількості населення та 62 % 

від загальної кількості дитячого населення району, яке налічує 7998 дітей. 
Кількість міського населення складає 11900, переважна більшість населення проживає 

в сільській місцевості – 12130 осіб. 
 
За даними Баранівського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Житомирській області: 

 6 міс. 2018 року 6 міс. 2019 року 
Рівень народжуваності, дітей 45 91 
Смертність, дітей 2 1 
Реєстрація за ч.1 ст. 135 СКУ, 
один. 

17 19 

Розлучення (за 
згодою/рішення суду), один. 

62 63 

Реєстрація шлюбу, один. 47 36 
Реєстрація шлюбу 
неповнолітніми, один. 

1 0 

Визнання батьківства, один. 21 12 
На кінець 2018 року в громаді налічувалося 2000 домогосподарств, в яких проживають 

діти 0 - 17 років. З них, 305 сімей виховують трьох і більше дітей та мають статус багатодітної 
сім'ї. 

 



1.2. Діти, в ситуації ризику 
Діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
Діяльність із захисту прав і законних інтересів дітей в громаді забезпечує служба у 

справах дітей міської ради, укомплектування якої становить 80,0%, 1 посада - вакантна. 
Надання соціальних послуг відповідно до потреб громади здійснює центр надання 

соціальних послуг УСЗН міської ради. В штаті УСЗН введені 3 посади фахівців із соціальної 
роботи при потребі – 14. 

Однією із вразливих категорій населення є діти, які проживають в умовах, що негативно 
впливають на їх життя, стан здоров’я та розвиток. 

На обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах служби у справах 
дітей міської ради станом на 01.07.2019 року перебуває 38 дітей (без урахування дітей, 
влаштованих в заклади інституційного догляду та виховання дітей). 

Головною причиною постановки дітей на облік є ухилення батьків від виконання своїх 
батьківських обов’язків. 

Тому, службою у справах дітей із залученням суб’єктів організації соціального захисту 
дітей здійснюються систематичні обстеження матеріально-побутових умов сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах з метою проведення бесід з батьками, іншими 
членами сім’ї щодо наслідків безвідповідального батьківства, профілактики нещасних 
випадків серед дітей, необхідності дотримання правил пожежної безпеки, підготовки дітей до 
школи, до осінньо-зимового періоду, необхідності своєчасної заготівлі твердого палива, 
перевірки справності пічного опалення, прочищення димоходів, утеплення вікон, 
налагодження побуту та інше.  

Станом на 01.07.2019 року ініційовано притягнення 11 батьків до адміністративної 
відповідальності за ст. 184 КУпАП. Забезпечено розгляд питань про стан утримання та 
виховання дітей, із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах на засіданні 
Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради та безпосередньо 
на засіданнях виконавчого комітету міської ради. 

Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на батьків, проте у 2018-2019 
рр. 6 батьків відносно 7 дітей позбавлено батьківських прав за поданням органу опіки та 
піклування. 

На обліку центру надання соціальних послуг УСЗН міської ради перебуває 46 сімей з 
дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, у яких виховується 116 дітей. 
Переважно це сім'ї, в яких батьки ведуть нездоровий спосіб життя, зловживають алкогольними 
напоями або вживають наркотичні засоби, а також, неналежним чином виконують свої 
обов'язки з виховання та догляду за дітьми. 

Під соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи станом на 01.07.2019 року 
перебуває 9 сімей, у яких виховується 19 дітей. В процесі ведення випадку сім’ї робота 
фахівців із соціально роботи спрямовується на профілактику, підтримку, обслуговування з 
урахуванням індивідуальних потреб дитини та її сім’ї. 

В цілому, діяльність з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах 
вимагає комплексних заходів, координації і спрямування дій всіх суб'єктів соціальної  роботи 
на раннє виявлення сімейного неблагополуччя, надання сім'ям з дітьми комплексної 
підтримки і допомоги в подоланні складних життєвих обставин та не завжди має позитивний 
результат, а більш стабілізаційний. 

Згідно проведеного моніторингу обласною комісією у КНЗ «Довбиська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» перебуває 10 дітей з Баранівської ОТГ, які влаштовані у 



заклад за заявою батьків та за рішенням обласної ПМПК. Станом на 01.07.2019 року 2 дітей 
закінчили 9 класів ЗОШ-інтернату. 

 
Діти з інвалідністю 
На території громади проживає 107 дітей з інвалідністю, сім’ї яких віднесені до сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. Такі сім'ї потребують не тільки матеріальної 
допомоги, а також і соціального супроводу сім'ї і дитини, який повинен включати всі аспекти 
соціальної підтримки, реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу власних 
можливостей батьків для догляду і виховання дитини. 

Типи порушення розвитку 
Кількість дітей 

Новоутворення 2 
Хвороби крові 1 
Ендокринні хвороби, розлади харчування, 
порушення обміну речовин 

8 

Розлади психіки та поведінки 13 
Хвороби центральної нервової системи 18 
Хвороби ока та його придаткового апарату 3 
Хвороби вуха та соскоподібного відростку 6 
Хвороби системи кровообігу 1 
Хвороби органів дихання 1 
Хвороби органів травлення 2 
Хвороби кістково-м’язової системи 1 
Хвороби сечостатевої системи 2 
Природжені аномалії (вади розвитку), деформації  
та хромосомні порушення 

42 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії 
зовнішніх причин 

4 

Хвороби шкіри 3 
Всього: 107 

 
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 
Станом на 01.07.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей міської ради 

перебуває  71 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. З них: 19 дітей-
сиріт та 52 дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 З них: під опікою/піклуванням – 60, в ПС – 7, в ДБСТ – 1, в інтернатних закладах – 1 
(КНЗ «Бердичівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів» Житомирської обласної 
ради), в будинку дитини – 2 ( КЗ «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини 
для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» Житомирської обласної ради). 
 Частка охоплених сімейними формами виховання дітей складає 98 % від загальної 
кількості дітей, які перебувають на первинному обліку. 
 Із загальної кількості дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які перебувають на обліку на території громади проживає 50 дітей, поза межами громади 21 
дитина. 
 На території громади функціонує 4 прийомних сімей (8 дітей), 36 сімей 
опікунів/піклувальників (60 дітей). 



 Прийомні сім’ї забезпечені послугою соціального супроводження фахівцями із 
соціальної роботи. 
 У 2018-2019 рр. на первинний облік служби у справах дітей поставлено 9 дітей, 4 
надано статус дитини-сироти, 5 - статус дитини, позбавленої батьківського піклування,  діти 
влаштовані в сім’ї опікунів/піклувальників та до обласного спеціалізованого будинку дитини. 
 Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування.  
 На обліку служби у справах дітей перебуває 9 усиновлених дітей, за якими 
здійснюється нагляд до досягнення ними 18-річного віку та 10 дітей, які підлягають 
усиновленню.  
 

1.3. Освітній процес 
Освітній процес у ЗЗСО громади забезпечує 331 педагогічний та 171 технічний 

працівники. 
За даними проведеного обліку у громаді проживають 1445 дітей від 0 до 6 років. 

Кількість дитячого населення переважно зменшилась у сільській місцевості.  
Важливо відзначити, що дошкільні установи переповнені, оскільки їх планова ємність 

становить 562 місця (відвідують 754 дітей). Таким чином, потрібно приділити особливу увагу 
розвитку послуг дошкільної освіти. 

Перебувають в черзі на влаштування до ЗДО 119 дітей міста Баранівка. Відсоток 
охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної освіти становить 82,5%. 

Директорами закладів дошкільної освіти проводилася належна робота щодо організації 
харчування дітей у відповідності ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» та Інструкції 
з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. У 8 садках було 
організовано 3-разове харчування (харчувалося 657 дітей/звільнено від плати за харчування 
54 дитини, з них 10 дітей воїнів АТО/виконання натуральних норм харчування в середньому 
становило 89% в яслах та 80% у садках). 

Проводилися заходи щодо забезпечення особистісного зростання кожної дитини з 
урахуванням її задатків, нахилів, здібностей. У 2018/2019 рр. в ЗДО працює 13 гуртків  за 
інтересами (218 дітей відвідували гуртки з розвитку мовлення, оригамі, бісероплетіння,  
театральний, хореографічний тощо). 20 дітей було охоплено соціально-педагогічним 
патронатом.  

На території громади функціонує 2 опорних навчальних закладів: ОНЗ «Баранівська 
гімназія», та рішенням 30-ї позачергової сесії Баранівської міської ради від 12.06.2019 року 
створено ОНЗ «Баранівський ліцей №2 ім.О.Сябрук» з філіями «Зеремлянська гімназія» та 
«Климентіївська гімназія». 

До 1 класу 01.09.2018 року було зараховано 271 учня (19 класів). Усього в 2018/2019 
н.р. за шкільними партами громади навчалося 2445 учнів, загалом було організовано навчання 
у 164 класах (на 6 менше, ніж у 2017/2018 н.р. – один із засобів оптимізації). 

Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської ради було 
затверджено мережу 27 груп подовженого дня у 6 ЗЗСО (14,75 ставки), що з 01.09.2018 р. 
фінансуються з місцевого бюджету, які відвідували 589 школярів. Організовано роботу 36 
гуртків і секцій, якими було охоплено 634 учня. 

28  школярів навчалися за індивідуальною формою навчання. (у т.ч. учні  класів із 
наповнюваністю до 5 учнів).  

39 учнів  мали статус дітей із особливими освітніми потребами, із них 11 у сільській 
місцевості. У 2018 році була розширена мережа інклюзивних класів, загалом організоване 



інклюзивне навчання для 4 учнів  (по одному з ОНЗ «Баранівська гімназія» (5 клас), 
Кашперівської (6 клас) та Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. (7 клас), Рогачівської гімназії (1 клас). 
До штатних розписів цих ЗЗСО введено посаду асистента вчителя. Для кожного школяра було 
розроблено індивідуальну програму розвитку відповідно до висновку обласної ПМПК. 
Педагоги та практичні психологи даних шкіл проводили із ними корекційно-розвиткові 
заняття. За кошти спеціальної субвенції придбані засоби для корекції психофізичного 
розвитку учнів Смолдирівської та Кашперівської  ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму на суму 5167 
грн., а також проведено фінансування видатків на оплату послуг за проведення корекційно-
розвиткових занять у інклюзивних класах цих закладів у сумі 28,4 тис. грн. у 2018 році та  у 
2019 році виділено 23 тис. грн. спеціальної субвенції на інклюзивне навчання в ОНЗ 
«Баранівська гімназія» і Рогачівській гімназії. 

Інклюзивно-ресурсний центр на території Баранівської ОТГ не створений, тому заклади 
освіти Баранівської ОТГ обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром  Довбиської ОТГ. 

У 2019 році продовжено практику діяльності пришкільних мовних таборів. Загалом із 
03.06.2019р. було організовано роботу 12 таборів з 4-годинним перебуванням: 24 групи, 362 
учні. Основною складовою їх роботи було розширення можливостей вивчення англійської та 
німецької мов. 

Окрім того, закуплено 42 путівки в Дитячому оздоровчому закладі санаторного типу 
«Лісова казка» смт. Кам’яний Брід. 

Позашкільна освіта. 
У  2018/2019 н.р.  у Баранівському міському Будинку дитячої творчості навчалося 639 

вихованців віком від 5-18 років. Кількість груп – 36, гуртків -  21. У штаті  11 педагогів,  із них 
7 основних працівники,  4 сумісники. Освітній процес здійснюється за такими напрямками: 
художньо-естетичний: 14 груп - 276 гуртківців, науково-технічний – 2/33, спортивно-
туристський  -  4/79, декоративно-прикладний  - 16/251. 

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

Транспортним парком відділу освіти (8 шкільних автобусів) організовано підвезення 
дітей до закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів та закладів 
позашкільної освіти за 8 маршрутами.  

 
1.4 Медичне обслуговування 
У Баранівській міській ОТГ діє Баранівська комунальна центральна районна лікарня, в 

складі якої є дитяче відділення та Баранівське КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги».  

Мережа медичних закладів, яка забезпечує первинну медичну допомогу, в тому числі 
дитячому населенню, представлена: 6 - амбулаторно-поліклінічними закладами та 16 
фельдшерсько-акушерськими пунктами. Забезпеченість лікарями даних установ становить 
100% від потреби.  

Доступні послуги сімейного лікаря. 
 
1.5 Соціальні та реабілітаційні послуги 
З вересня 2019 року розпочинає роботу багатофункціональний центр реабілітації для 

дітей Баранівської громади. По наданню соціальних послуг по ранньому втручанню та 
фізичній реабілітації для дітей з функціональними обмеженнями можлива співпраця з іншими 
громадами через міжмуніципальні угоди. 



На даний час вивчається питання створення виробничо-навчальної бази при 
багатофункціональному центрі реабілітації. Відкриття такої бази надасть можливість  
розширити перелік соціальних послуг для дітей з інвалідністю та батьків, які здійснюють 
догляд за такими дітьми. 

У складі управління соціального захисту створено центр надання соціальних послуг.  
Фахівці соціальної роботи даного центру визначають потребу та надають соціальні послуги 
для дітей та сімей з дітьми. 

Розвиток затребуваних соціальних та реабілітаційних послуг стримує фінансова 
недостатність місцевого бюджету. Саме тому ефективне впровадження нових соціальних 
послуг можливе лише при залученні додаткових фінансових ресурсів з інших джерел. 

 
 Мета Програми 
 Основною метою Програми є організація соціального захисту дітей громади, 
забезпечення їх прав та найкращих інтересів в процесі реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей, збереження діючої підтримки сім’ї, орієнтованої на забезпечення 
належного рівня життя дитини, відповідно до віку, індивідуальних потреб та підготовки до 
самостійного життя. 
 
 Завдання Програми 
 Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення належної координації дій структурних підрозділів міської ради у вирішенні 
питань соціального захисту дітей; 
- організація ефективної міжвідомчої роботи щодо недопущення потрапляння дітей в заклади 
інституційного догляду; 
- організація превентивних заходів та заходів реінтеграції дітей в сім’ю; 
- посилення заходів щодо своєчасного раннього виявлення, обліку та соціального захисту 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; 
- створення і розвиток освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до 
потреб дітей та їх сімей/забезпечення необхідного рівня доступності послуг; 
- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 
- розвиток альтернативних форм догляду за дітьми (запровадження послуги з патронату над 
дітьми); 
 З метою забезпечення виконання завдань Програми усіма суб’єктами організації 
соціального захисту дітей в процесі реформи DI розпорядженням міського голови від 
10.07.2019 року №140-од утворено міжвідомчу робочу групу щодо організації соціального 
захисту дітей громади в процесі реформування закладів інституційного догляду та виховання 
дітей. 
 

Ключові показники ефективності виконання завдань Програми в громаді за станом 
на 1 січня 2021: 
 - зменшення кількості дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та 
виховання дітей, на 30%; 
 - відсутність випадків потрапляння дітей в заклади інституційного догляду та 
виховання дітей;  
 - створення умови для інклюзивного навчання в опорних школах; 



 - доступність та надання якісних послуг в громаді. 
Ключові показники ефективності, будуть визначені за результатами перегляду та 

кореляції  Програми відповідно в 2021, 2024, 2026 роках. 
Реалізація завдань Програми буде здійснюватися на принципах державно-приватного 

партнерства з широким залученням до цієї роботи представників громадянського суспільства, 
неурядових організацій, донорів, інших зацікавлених осіб та з обов’язковим врахуванням 
фінансової спроможності громади. 



 

 ПЛАН ЗАХОДІВ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ГРОМАДИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ на 2019-2026 роки 

Завдання Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

Показники 
виконання 

Фінансова 
потреба 

І. Координація та взаємодія на рівні громади в процесі реформування системи інституційного догляду і виховання дітей 
1.1. Забезпечити 
організаційну 
спроможність щодо 
вирішення питань 
соціального захисту 
дітей в процесі 
реформування 
системи 
інституційного 
догляду і виховання 
дітей  

1.1.1. Забезпечення діяльності міжвідомчої робочої 
групи щодо організації соціального захисту дітей 
громади в процесі реформування закладів 
інституційного догляду та виховання дітей. 

III квартал  

2019 р.  

Міська рада Розпорядження 
міського голови 

Не 
потребує 

1.1.2. Проведення засідань міжвідомчої робочої групи 
щодо організації соціального захисту дітей громади в 
процесі реформування закладів інституційного 
догляду та виховання дітей. 

 

щокварталу Голова та члени 
міжвідомчої робочої 
групи 

Протоколи 
засідань, 
прийняті 
рішення 

Не 
потребує 

1.2 Залучити 
недержавні 
організації  до 
реалізації Програми 

1.2.1.  Створення переліку недержавних організацій, 
що здійснюють діяльність в сфері захисту прав дітей, 
надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території 
громади в сфері освіти, соціального захисту, охорони 
здоров'я та реабілітації. 

IV квартал 

2019 р. 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Створений і 
оприлюднений/ 
доступний 
реєстр 
організацій 

Не 
потребує 

 1.2.2. Залучення недержавних організацій для 
забезпечення діяльності в сфері захисту прав дітей, 
наданні послуг для дітей і сімей з дітьми. 

2019-2026 Структурні 
підрозділи міської 
ради 

Укладені 
договори 
 

Не 
потребує 

ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми 
Освітні послуги 



2.1 Забезпечити 
розвиток системи 
надання послуг  в 
інклюзивному 
середовищі 

2.1.1. Співпраця в межах підписання угоди між 
громадами для забезпечення функціонування 
інклюзивного ресурсного центру (ІРЦ) 

 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

ІРЦ створено і 
функціонує 

В межах 
фінансової 
можливості 
 

 2.1.2. Створення  ресурсних кімнат у закладах 
загальної середньої освіти. 

2019-2025  Відділ освіти міської 
ради 

У школах 
створені і 
діють ресурсні 
кімнати 

В межах 
фінансової 
можливості 
 

 2.1.3. Забезпечення послуги особистого асистування в 
навчальних закладах, для дітей з порушеннями 
розвитку. 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

Управління освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

Потреби 
визначені. 

Дітям зі 
складними 
порушеннями 
розвитку 
забезпечений 
доступ до 
освіти 

В межах 
фінансової 
можливості 
 

2.2 Забезпечити 
догляд дітей у 
громаді за місцем 
проживання 

2.2.1. Створення та забезпечення доступності послуги 
продовженого дня в навчальних закладах всіх 
ступенів. 

2019-2019  Відділ освіти міської 
ради 

Потреби 
визначені. 

Групи/послуги 
продовженого 
дня в 
навчальних 
закладах 
створені і 
функціональні.  

В межах 
фінансової 
можливості 
 



 2.2.2. Забезпечення гарячим харчуванням дітей у 
закладах освіти. 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

Потреби 
визначені. 

Дітям 
надається 
гаряче 
харчування 

В межах 
фінансової 
можливості 
 

2.2.3. Забезпечення доступу до освіти дітям 
дошкільного віку, в тому числі дітям з обмеженими 
можливостями, шляхом створення 1 нового 
дошкільного закладу. 

2019-2025  Відділ освіти міської 
ради 

Дошкільні 
навчальні 
заклади 
створені та 
функціонують. 
Дітям 
забезпечений 
доступ до 
освіти 

В межах 
фінансової 
можливості 
 

 2.2.4. Забезпечення перевезення дітей з особливими 
освітніми потребами для отримання освітніх послуг в 
закладах загальної середньої та дошкільної освіти. 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

Потреби 
визначені. 
Дітям з 
особливими 
освітніми 
потребами 
забезпечений 
доступ до 
освіти 

В межах 
фінансової 
можливості 
 

Медичні послуги 
2.3 Створити систему 
надання медичних 
послуг 

2.3.1. Створення ефективної системи надання 
первинної медичної допомоги відповідно до 
встановлених нормативів. 

2019-2026  Баранівське КНП 
«Центр первинної 

100% дитячого 
населення 
мають доступ і 

В межах 
фінансової 
можливості 



медико-санітарної 
допомоги» 

забезпечені 
медичними 
послугами 

 

 2.3.2. Забезпечення патронажного сестринського 
спостереження за новонародженими і дітьми раннього 
віку із сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах спільно із соціальними працівниками. 

2019-2026  Баранівське КНП 
«Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

100% 
новонароджен
их і дітей 
раннього віку 
охоплені 
патронажним 
наглядом 

Не потребує 

 2.3.3. Забезпечення середовища безпечного для життя 
дитини в закладах дошкільної та загальної середньої 
освіти. 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

Заклади охорони 
здоров’я 

У закладах 
дошкільної та 
загальної 
шкільної 
освіти введені 
посади 
медичної 
сестри 

Не потребує 

 2.3.4. Забезпечення ефективної системи вторинної 
медичної допомоги.  

2019-2026  Баранівська КЦРЛ Заклад 
функціонує 

За рахунок 
надавача 
послуг  

2.4 Забезпечити 
профілактичну 
діяльність з метою 
попередження 
ризиків народження 
дітей з порушеннями 
здоров’я  

2.4.1. Забезпечення діяльності кабінету планування 
сім'ї зі школою відповідального батьківства при 
жіночій консультації. 

2019-2026  Баранівська КЦРЛ Кабінет 
функціонує. 

За рахунок 
надавача 
послуг  

 



 2.4.2. Забезпечення функціонування механізму 
взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - 
первинна медична ланка - відділення катамнестичного 
спостереження - служба раннього втручання - центри 
реабілітації - сім'я. 

2019-2026  Баранівська КЦРЛ Впроваджено. 

 

За рахунок 
надавача 
послуг  

 

2.5 Забезпечити 
надання медичної 
реабілітації та 
паліативної 
допомоги 

2.5.1. Забезпечення/надання медичної реабілітації та 
паліативної допомоги дітям, з урахуванням 
територіальної доступності, відповідно до 
розробленого і затвердженого Положення. 

2019-2026  Баранівська КЦРЛ Потреба 
визначена.  

 

За рахунок 
надавача 
послуг  

 

 2.5.2. Участь у формуванні мультидисциплінарних 
команд раннього втручання. 

 

 

2019-2026  Баранівська КЦРЛ Мультидисцип
лінарні 
команди 
створені і 
функціонують 

За рахунок 
надавача 
послуг  

 

Соціальні послуги  
2.7 Забезпечити 
організаційну 
спроможність та 
планування надання 
соціальних послуг 

2.7.1. Проведення комплексної оцінки потреб 
населення у соціальних послугах в громаді. 

I квартал 
2020 р. 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Оцінка 
проведена. 

Потреби 
виявлені 

Не потребує 

 2.7.2. Розробка перспективного плану розвитку 
системи соціальних послуг в громаді.  

До кінця IV 
кварталу  

2019 р. 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

План 
розроблений, 
затверджений 

Не потребує 

2.8 Забезпечити 
функціонування 
системи соціальних 
послуг з підтримки  
сімей з дітьми 

2.8.1. Забезпечення надання базових соціальних послуг 
для дітей та сімей з дітьми в громаді відповідно до 
потреб: 

до 2020 р – 50%: 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Соціальні 
послуги 
надаються 

В межах 
фінансової 
можливості 



-соціальна інтеграція та реінтеграція 

- консультування 

- соціальний супровід 

- представництво інтересів 

- посередництво (медіація) 

- соціальна профілактика 

- натуральна допомога 

- інформування 
 
до 2022 р. - 70%: 
- підтримане проживання 
- соціальна адаптація 
- екстрене (кризове) втручання 
- супровід під час інклюзивного навчання 
 

до 2026 р. - 100%: 

- догляд вдома, денний догляд 

- догляд та виховання дітей в умовах, наближених до 
сімейних 

- переклад жестовою мовою 

- надання притулку 

- фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають 
порушення опорно-рухового апарату та пересуваються 
на кріслах колісних, порушенням зору 

 2.8.2. Створення центру соціальної підтримки дітей і 
сімей. 

2021-2022  Управління 
соціального захисту 

Центр 
функціонує 

В межах 
фінансової 
можливості 



населення міської 
ради 

Служба у справах 
дітей міської ради 

2.8.3. Забезпечення надання в громаді соціальних 
послуг для сімей з дітьми, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

Діти і сім'ї в 
СЖО  
знаходяться 
під соціальним 
супроводом, 
отримують 
допомогу 
відповідно до 
потреб 

В межах 
фінансової 
можливості 

 2.8.4. Забезпечення виконання Програми соціального 
захисту населення Баранівської міської ОТГ. 

2019-2026  Учасники Програми Програма 
дієва. 
Допомога 
надається 

В межах 
фінансової 
можливості 

 2.8.5. Створення послуги тимчасового відпочинку 
(перепочинку) для батьків, які доглядають за дітьми з 
комплексними обмеженими можливостями. 

2022  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Послуга 
створена та 
надається за 
потребою 

В межах 
фінансової 
можливості 

2.9  Забезпечити  
організацію системи 
управління 
(адміністрування)   
соціальними 
послугами 

2.9.1. Впровадження механізму соціального 
замовлення соціальних послуг, в тому числі у 
недержавних суб’єктів  

2019-2026 Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

Механізм 
впроваджений 

 

В межах 
фінансової 
можливості 



 2.9.2.  Створення реєстру суб’єктів, що надають 
соціальні послуги. 

до 2020 р. Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

Реєстр 
створено. 
Надавачі 
соціальних 
послуг 
відповідають 
відповідним 
критеріям 

Не потребує 

 2.9.3. Забезпечення обліку послуг, що надаються 
одержувачам всіма суб’єктами надання соціальних 
послуг. Забезпечення контролю та оцінки якості 
надання соціальних послуг та діяльності суб’єкта, що 
надає соціальні послуги. 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

Послуги 
обліковуються 
Здійснюється 
моніторинг та 
контроль 
оцінки якості 
надання 
соціальних 
послуг та 
діяльності 
суб’єкта, що 
надає соціальні 
послуги 

Не потребує 

Реабілітаційні послуги 
2.10. Забезпечити 
надання 
реабілітаційних 
послуг відповідно до 
державних 
стандартів 

2.10.1. Визначення потреби в реабілітаційних послугах 
для дітей з обмеженими можливостями. 

III квартал  

2019 р. 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

Аналіз 
проведений 

Потреби 
визначені 

Не потребує 



 2.10.2. Забезпечення надання якісних послуг в центрі 
реабілітації. 

з 2019 р.  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

Центр 
реабілітації 
функціонує 
відповідно до 
стандартів 
якості 

В межах 
фінансової 
можливості 

 2.10.3. Створення послуги персонального асистента 
для дітей з комплексними порушеннями розвитку.  

2020-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Послуга 
надається 

В межах 
фінансової 
можливості 

 2.10.4. Забезпечення функціонування послуги 
соціальне таксі для сімей з дітьми з функціональними 
обмеженнями. 

 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Послуга 
функціонує 

В межах 
фінансової 
можливості 

 2.10.5. Створення майстерні трудової реабілітації для 
молодих людей з обмеженнями можливостей. 

  

2021-2022  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Майстерня 
створена і 
функціонують 

В межах 
фінансової 
можливості 

ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
3.1. Забезпечити 
фахову підтримку 
сімей, в яких 
виховуються діти-
сироти та діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування 

3.1.1. Забезпечення діяльності служби у справах дітей 
в об’єднаній територіальній громаді. 

  

2019-2026  Міська рада Служба у 
справах дітей 
створена 

В межах 
фінансової 
можливості 

3.1.2. Ініціювання щодо підготовки фахівців із 
соціальної роботи для супроводу/супроводження 
сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування. 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Фахівці 
пройшли 
навчання в 
ОЦСССДМ 

В межах 
фінансової 
можливості 



3.2. Створити умови 
для забезпечення 
прав дитини-сироти, 
дитини, позбавленої 
батьківського 
піклування, на  
проживання і 
виховання в сім'ї 

3.2.1. Організація підбору та направлення на 
підготовку кандидатів в усиновителі, опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі. 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Кандидати 
підібрані та 
пройшли 
навчання 

Не потребує 

3.2.2. Забезпечення якісним, систематичним 
соціальним супроводом/супроводженням  сім’ї 
опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу та їх дітей. 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

Супровід/супр
оводження 
забезпечено 
відповідно до 
Державного 
стандарту 

Не потребує 

3.3. Забезпечити 
влаштування дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, у сімейні 
чи альтернативні 
форми виховання 

3.3.1. Створення сімей патронатних вихователів для 
тимчасового влаштування дітей, в тому числі дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

2020 р. 

2025 р. 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Сім’ї 
патронатних 
вихователів 
створені  

В межах 
фінансової 
можливості 

3.3.2.  Створення малого групового будинку (МГБ), в 
тому числі для дітей з інвалідністю підгрупи А. 

 

2026  Служба у справах 
дітей міської ради 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

МГБ 
створений 

В межах 
фінансової 
можливості 

3.4. Забезпечити 
захист житлових 
прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 

3.4.1. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа. 

2019-2026  Служба у справах 
дітей міської ради 

Особи з числа 
дітей-сиріт та 
дітей, 

В межах 
фінансової 
можливості 



батьківського 
піклування, та осіб з 
їх числа 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

 

позбавлених 
батьківського 
піклування,  
що 
перебувають 
на обліку, при 
потребі 
отримують 
житло 

 

IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду і виховання дітей 
4.1 Організація 
підготовки 
суб’єктів в процесі 
реформи 

4.1.1. Проходження навчання/консультацій з реалізації 
Регіонального плану реформування системи 
інституційного догляду і виховання дітей в 
Житомирській області на 2018-2026 роки та міської 
Програми. 

2019 Учасники Програми Взято участь у 
навчанні/консу
льтаціях 

Не потребує 

4.2 Забезпечити 
кадрову потребу 
освітніх послуг  

4.2.1 Введення посадових одиниць для кадрового 
забезпечення інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). 
Підготовка персоналу. 

 

2019-2020  Відділ освіти міської 
ради 

ІРЦ 
забезпечені 
кваліфіковани
ми кадрами 

В межах 
фінансової 
можливості 

 4.2.2. Введення посадових одиниць персоналу 
підтримки в навчальних закладах I та II ступенів: 

6 - асистент учителя  
11 - психолог 
6 - логопед 
11 - корекційний педагог 
18 - вихователь групи продовженого дня  

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

 

 

Структури і 
послуги 
підтримки 
забезпечені 
кваліфіковани
ми кадрами 

В межах 
фінансової 
можливості 



4.2.3. Введення посадових одиниць персоналу 
підтримки в закладах дошкільної освіти: 

4 - асистент вихователя 
6 - психолог 
1 - логопед 
8 - соціальний педагог 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

 

 

Структури і 
послуги 
підтримки 
забезпечені 
кваліфіковани
ми кадрами 

В межах 
фінансової 
можливості 

4.3. Забезпечити 
кадрову потребу  
для соціальних  
послуг 

4.3.1. Введення  посад фахівців соціальної роботи та їх 
підготовка.    

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Посад введені, 
фахівці навчені 

В межах 
фінансової 
можливості 

 4.3.2. Забезпечення персоналом центру соціальної 
підтримки дітей і сімей у разі створення. Підготовка 
персоналу. 

2021-2022  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Посади 
введені,  
фахівці навчені 

В межах 
фінансової 
можливості 

 4.3.3. Забезпечення персоналом послуги денного 
догляду.  Підготовка персоналу. 

2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Посади 
введені, 
фахівці навчені 

В межах 
фінансової 
можливості 

 4.3.4. Забезпечення персоналом послуги тимчасового 
відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають 
за дітьми з комплексними обмеженнями можливостей. 
Підготовка персоналу. 

2022  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Посади 
створені, 

фахівці навчені 

В межах 
фінансової 
можливості 

 4.3.5. Забезпечення персоналом послуги персональний 
асистент. Підготовка персоналу. 

2020-2026  Управління 
соціального захисту 

Посади 
введено, 

В межах 
фінансової 
можливості 



населення міської 
ради 

фахівців 
навчено 

 4.3.6. Забезпечення персоналом майстерні трудової 
реабілітації для молодих людей з обмеженими 
можливостями у разі створення. Підготовка персоналу. 

2021-2022  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Посади 
введено, 
фахівців 
навчено 

В межах 
фінансової 
можливості 

4.4. Забезпечити  
кадрову потребу для 
альтернативних 
форм виховання 
дітей 

4.4.1. Забезпечення персоналом малого групового 
будинку (МГБ). Підготовка персоналу. 

2026  Служба у справах 
дітей міської ради 

Управління 
соціального захисту 
населення  

Посади 
введено, 
фахівців 
навчено 

В межах 
фінансової 
можливості 

V. Організація превентивних заходів у громаді: планування і реалізація профілактичних заходів з дітьми та їх сім’ями 
5.1 Забезпечити 
співпрацю усіх 
суб’єктів 
виявлення/організаці
ї соціального захисту 
дітей в організації 
превентивної роботи 
в громаді 

5.1.1. Налагоджена співпраця з відділом ЮП 
Баранівського ВП ГУНП в Житомирській області з 
метою планування і реалізації профілактичних заходів 
у дитячому середовищі щодо попередження 
негативних явищ, запобігання дитячій бездоглядності 
та правопорушенням серед дітей. 

2019-2026  Суб’єкти 
виявлення/організації 
соціального захисту 
дітей 

Взаємодія 
налагоджена 

Не потребує 

5.1.2. Налагоджена співпраця усіх суб’єктів 
виявлення/організації соціального захисту дітей з 
метою якісного ведення обліку дітей шкільного віку та 
учнів, забезпечення права дитини на здобуття 
загальної середньої освіти. 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

Розпорядженн
я міського 
голови діє 

Не потребує 

5.1.3. Співпраця із закладами охорони здоров’я в 
громаді щодо необхідності проходження обстеження 
та лікування дітей групи ризику. 

2019-2026 Служба у справах 
дітей міської ради 

 Не потребує 



5.1.4. Співпраця з управлінням освіти обласної 
державної адміністрації  у процесі зарахування дітей 
до закладів інституційного догляду та виховання дітей. 

2019-2026 Служба у справах 
дітей міської ради 

Поступове 
зменшення 
кількості дітей 
в установах 
інституційного 
догляду і 
виховання   

Не потребує 

5.2 Забезпечити 
соціальну підтримку, 
профілактику та 
обслуговування 
сімей з дітьми в 
громаді 

5.2.1. Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які 
потребують сторонньої допомоги з метою запобігання 
виникненню складних життєвих обставин. 

2019-2026  Міська рада 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Послуги 
надаються 

Не потребує 

5.2.2. Надання соціальних послуг сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах з метою 
подолання або мінімізації складних життєвих 
обставин. 

2019-2026  Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Послуги 
надаються 

Не потребує 

5.2.3. Забезпечити своєчасне виявлення, облік та 
соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей із сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 

2019-2026 Служба у справах 
дітей міської ради 

Облік ведеться Не потребує 

5.2.4. Систематичний розгляд питань про стан 
утримання та виховання дітей в сім’ях на засіданні 
Комісії з питань захисту прав дітей при виконавчому 
комітеті міської ради. 

2019-2026 Служба у справах 
дітей міської ради 

Проводиться 
попереджуваль
на робота 

Не потребує 

5.2.5. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 
із сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. 

2019-2026  Міська рада Рішення 
прийняті  

В межах 
фінансової 
можливості 



 5.2.6. Забезпечення оздоровлення різних категорій 
дітей. 

2019-2026  Відділ освіти міської 
ради 

 

Діти 
оздоровлені 

В межах 
фінансової 
можливості 

 5.2.7. Інформування громадськості, батьків про права 
дитини на сім’ю, освіту, охорону здоров’я і про 
обов’язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав. 

2019-2026  Відділ інформаційної 
діяльності міської 
ради 

Інформовано Не потребує 

VI. Організація заходів по реінтеграції дітей у сім’ю: стан справ та виконання завдань Програми  
6.1. Підготовка до 
реформування 
системи 
інституційного 
догляду та виховання 
дітей 

6.1.1. Опрацювання результатів проведеного 
моніторингу дотримання прав та інтересів дітей, які 
виховуються в КУ «Романівський дитячий будинок-
інтернат» Житомирської обласної ради, КНЗ 
«Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» Житомирської обласної ради, КНЗ 
«Ущомирська загальноосвітня школа-інтернат I-II 
ступенів» Житомирської обласної ради робочою 
комісією, утвореною спільним розпорядженням 
голови Житомирської обласної державної 
адміністрації та голови Житомирської обласної ради 
від 14.03.2019 року №90/25. 

Липень 
2019 р.  

Члени робочої 
зустрічі 

Визначено 
подальші дії 

Не потребує 

 6.1.2. Визначення відповідальних осіб за організацію 
заходів в процесі реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей. 

Липень 
2019 р. 

Міський голова Розпорядженн
я міського 
голови в дії 

Не потребує 

 6.1.3. Проведення оцінювання потреб дитини та її 
сім’ї/організація повторного обстеження сімей. 
 

 

Липень 
2019 р. 

Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Визначено 
індивідуальні 
потреби 
сім’ї/дитини та 
перелік 

Не потребує 



соціальних 
послуг 

 6.1.4. Забезпечення за результатами оцінювання 
надання базових та інших соціальних послуг 
відповідно до потреб дитини та її сім’ї. 

2019-2026 Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 

Соціальні 
послуги 
запроваджені 
та надаються 

В межах 
фінансової 
можливості 

 6.1.5. Здійснення моніторингу вибуття дітей із закладів 
інституційного догляду та виховання дітей, учнів 9 
класів 

Липень 
2019 р. 

Служба у справах 
дітей міської ради 

 

Проведено 
моніторинг 

Не потребує 

 6.1.6. Організація доставки дітей, які є вихованцями  
Довбиської ЗОШ-інтернату в обласні медичні заклади 
з метою їх додаткового обстеження. 

Серпень 
2019 р. 

Служба у справах 
дітей міської ради 

Проведено 
обстеження  

Не потребує 

 6.1.7. Поступове та якісне виконання завдань міської 
Програми. 

 Учасники програми Завдання 
виконані 

В межах 
фінансової 
можливості 

VII. Залучення ресурсів для виконання Плану 
7.1. Забезпечити 
достатнє 
фінансування заходів 
Програми  

7.1.1. Щороку передбачати кошти для фінансового 
забезпечення виконання заходів Програми 

2019-2026 Учасники програми Подані заявки 
на включення 
до бюджету 
коштів для 
виконання 
завдань 

В межах 
фінансової 
можливості 

 7.1.2. Проведення заходів щодо виявлення  
альтернативних джерел фінансування та налагодження 
співпраці з міжнародними донорськими 
проектами/програмами технічної допомоги та грантів. 

2019-2026  Учасники програми Впроваджені 
проекти 

 

Не потребує 

VIII. Моніторинг та оцінка виконання міської Програми 



8.1 Забезпечити 
моніторинг/оцінку 
виконання заходів 
Програми 

8.1.1. Планування і проведення моніторингу та оцінки 
виконання міської Програми. 

2019-2026 Члени міжвідомчої 
робочої  

Моніторинг 
проведено 

Не 
потребує 

 8.1.2. Підготовка щорічного підсумкового звіту про 
результати проведення моніторингу виконання міської 
Програми. 

щороку Учасники Програми Звіт 
підготовлено 

Не 
потребує 

 8.1.3. Плановий перегляд і кореляція  міської 
Програми. 

2021 р. 

2024 р. 

2026 р. 

Члени міжвідомчої 
робочої групи  

Проведено Не 
потребує 

 8.1.4. Висвітлення результатів моніторингу на 
офіційному сайті міської ради, в інших засобах масової 
інформації. 

2019-2026  Відділ організаційно-
кадрової роботи 
міської ради 

Результат 
висвітлено 

Не 
потребує 

 
Секретар ради                                                                                              О.В. Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                               № 2037 
 
Про погодження здачі в оренду  
головному лікарю КНП «Центр ПМСД»  
Пісчанській Т.В. службового  
автомобіля «Toyota Corolla» 
 
         Розглянувши колективне звернення працівників комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради № 333 від 15.07.2019 року про не заперечення здачі в 
оренду головному лікарю Пісчанській Т.В. автомобіля «TOYOTA Corolla» АМ 
6372 СМ, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Погодити здачу в оренду службового автомобіля «TOYOTA Corolla» 
номерний знак АМ 6372 СМ для головного лікаря КНП «Центр ПМСД» 
Пісчанській Т.В. 
 
 2. Уповноважити заступника головного лікаря КНП «Центр ПМСД» 
Дмитрук Нілу Миколаївну укласти договір оренди з орендарем. 
 
 3. Витрати на оплату оренди, ремонт автомобіля, обслуговування та 
заправку покласти на орендаря ( Пісчанську Т.В.). 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту. 
 
 
Міський голова                                                                                 А.О. Душко 
 

 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019 року                                                                                     № 2038 
 
Про створення груп подовженого дня 
в закладах загальної середньої освіти 
Баранівської міської ради у 2019/2020 н.р. 

 
Відповідно до  ст. 25 Закону України «Про освіту», ч. 5 ст. 14 Закону 

України «Про загальну середню освіту», керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити мережу гру подовженого дня закладів загальної середньої 
освіти Баранівської міської ради на 2019/2020 н.р. (Додаток 1).  
 
 2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З.: 
 2.1. Внести відповідні зміни в штатні розписи й кошториси закладів освіти. 
 2.2. Забезпечити функціонування груп відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
 
 3. Доручити відділу фінансів Баранівської міської ради виділити додаткові 
кошти для фінансування роботи груп подовженого дня.  
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 

                          
 
 
 
 



 
 

 
                      Додаток 1 

    до рішення 34  сесії 8 скликання 
                                                                        Баранівської міської ради  
                                                                           від 29.08.2019 р. № 2038 

 
 

Мережа 
груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти Баранівської міської 

ради на 2019/2020 навчальний рік 
 

№п/п Назва ЗЗСО Кількість груп Кількість 
ставок 

1 Баранівський ліцей №1 10 6,25 
2 Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук  10 5 
3 Кашперівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 
3 1,5 

4 Полянківська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів  

2 1 

5 Рогачівська гімназія 1 0,5 
6 Явненська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів  
2 0,5 

 Усього 28 14,75 
 
 
 
 

Секретар ради                                                                                         О.В. Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                                     № 2039 
 
Про затвердження статуту Опорного  
навчального закладу «Баранівська гімназія» 
в новій редакції 

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

Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», керуючись Положенням про відділ освіти 
Баранівської міської ради, затвердженого  рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 22.12.2017 року №781, на підставі рішення 8 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 17 липня 2017 року №426 «Про припинення юридичних 
осіб: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ І ст., Йосипівської ЗОШ І ст., 
Мирославльської ЗОШ І ст., Старогутянської ЗОШ І ст. шляхом реорганізації», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань прав людини, законності, 
депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити статут Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» в 
новій редакції, що додається. 
 2. Уповноважити директора Опорного навчального закладу «Баранівська 
гімназія» (Присяжнюк В.В.) подати документи суб’єкту державної реєстрації для 
проведення державної реєстрації змін до відомостей про Опорний навчальний заклад 
«Баранівська гімназія», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.) та 
на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).    
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
        

 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019 року                                                                                     № 2040 
 
Про затвердження передавального акту  
Вірлянської загальноосвітньої школи І ступеня  
Баранівської міської ради  

 
 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», рішенням 8 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 17 липня 2017 року №426 «Про припинення 
юридичних осіб: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ І ст., Йосипівської 
ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст., Старогутянської ЗОШ І ст. шляхом 
реорганізації», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
      1. Затвердити передавальний акт Вірлянської загальноосвітньої школи І 
ступеня Баранівської міської ради, яка припиняється шляхом приєднання до 
Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» (Додається).  
 2.  Опорному навчальному закладу «Баранівська гімназія» (Присяжнюк 
В.В.) прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені у 
передавальному акті. 
 3. Уповноважити голову комісії з припинення Вірлянської 
загальноосвітньої школи І ступеня Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
подати документи суб’єкту державної реєстрації для проведення державної 
реєстрації  припинення Вірлянської загальноосвітньої школи І ступеня 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія». 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 

 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019 року                                                                                     № 2041 
 
Про затвердження передавального акту  
Старогутянської загальноосвітньої школи І ступеня  
Баранівської міської ради  

 
 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», рішенням 8 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 17 липня 2017 року №426 «Про припинення 
юридичних осіб: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ І ст., Йосипівської 
ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст., Старогутянської ЗОШ І ст. шляхом 
реорганізації», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
      1. Затвердити передавальний акт Старогутянської загальноосвітньої школи 
І ступеня Баранівської міської ради, яка припиняється шляхом приєднання до 
Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» (Додається).  
  2. Опорному навчальному закладу «Баранівська гімназія» (Присяжнюк 
В.В.) прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені у 
передавальному акті. 
 3. Уповноважити голову комісії з припинення Старогутянської 
загальноосвітньої школи І ступеня Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
подати документи суб’єкту державної реєстрації для проведення державної 
реєстрації  припинення Старогутянської загальноосвітньої школи І ступеня 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія». 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 

 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019 року                                                                                     № 2042 
 
Про затвердження передавального акту  
Берестівської загальноосвітньої школи І ступеня  
Баранівської міської ради  

 
 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», рішенням 8 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 17 липня 2017 року №426 «Про припинення 
юридичних осіб: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ І ст., Йосипівської 
ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст., Старогутянської ЗОШ І ст. шляхом 
реорганізації», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
      1. Затвердити передавальний акт Берестівської загальноосвітньої школи І 
ступеня Баранівської міської ради, яка припиняється шляхом приєднання до 
Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» (Додається).  
  2. Опорному навчальному закладу «Баранівська гімназія» (Присяжнюк 
В.В.) прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені у 
передавальному акті. 
 3. Уповноважити голову комісії з припинення Берестівської 
загальноосвітньої школи І ступеня Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
подати документи суб’єкту державної реєстрації для проведення державної 
реєстрації  припинення Берестівської загальноосвітньої школи І ступеня 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія». 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 

 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                                     № 2043 
 
Про затвердження передавального акту  
Мирославльської загальноосвітньої школи І ступеня  
Баранівської міської ради  

 
 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», рішенням 8 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 17 липня 2017 року №426 «Про припинення 
юридичних осіб: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ І ст., Йосипівської 
ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст., Старогутянської ЗОШ І ст. шляхом 
реорганізації», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
      1. Затвердити передавальний акт Мирославльської загальноосвітньої 
школи І ступеня Баранівської міської ради, яка припиняється шляхом 
приєднання до Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» 
(Додається).  
 2. Опорному навчальному закладу «Баранівська гімназія» (Присяжнюк 
В.В.) прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені у 
передавальному акті. 
 3. Уповноважити голову комісії з припинення Мирославльської 
загальноосвітньої школи І ступеня Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
подати документи суб’єкту державної реєстрації для проведення державної 
реєстрації  припинення Мирославльської загальноосвітньої школи І ступеня 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія». 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 

 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019 року                                                                                     № 2044 
 
Про затвердження передавального акту  
Йосипівської загальноосвітньої школи І ступеня  
Баранівської міської ради  

 
 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», рішенням 8 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 17 липня 2017 року №426 «Про припинення 
юридичних осіб: Вірлянської ЗОШ І ст., Берестівської ЗОШ І ст., Йосипівської 
ЗОШ І ст., Мирославльської ЗОШ І ст., Старогутянської ЗОШ І ст. шляхом 
реорганізації», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
      1. Затвердити передавальний акт Йосипівської загальноосвітньої школи І 
ступеня Баранівської міської ради, яка припиняється шляхом приєднання до 
Опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» (Додається).  
  2. Опорному навчальному закладу «Баранівська гімназія» (Присяжнюк 
В.В.) прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені у 
передавальному акті. 
 3. Уповноважити голову комісії з припинення Йосипівської 
загальноосвітньої школи І ступеня Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
подати документи суб’єкту державної реєстрації для проведення державної 
реєстрації  припинення Йосипівської загальноосвітньої школи І ступеня 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія». 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 

 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019 року                                                                                     № 2045 
 
Про затвердження передавального акту  
Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради  

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

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», рішенням 31 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 12 червня 2019 року №1925 «Про припинення 
Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради шляхом приєднання до 
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради», враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити передавальний акт Зеремлянської гімназії Баранівської 
міської ради, яка припиняється шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 
ім. О. Сябрук Баранівської міської ради (Додається).  
 2.  Баранівському ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради 
(Сіцінський С.В.) прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, 
відображені у передавальному акті. 
 3. Уповноважити голову комісії з припинення Зеремлянської гімназії 
Баранівської міської ради (Николишина Р.З.) подати документи суб’єкту 
державної реєстрації, щодо проведення державної реєстрації  припинення 
Зеремлянської гімназії Баранівської міської ради шляхом приєднання до 
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
       
 
     
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019 року                                                                                     № 2046 
 
Про затвердження передавального акту  
Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  
Баранівської міської ради  

 
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», рішенням 31 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 12 червня 2019 року №1926 «Про припинення 
Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Баранівської міської ради  
шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської 
міської ради», враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада   
 
В И Р І Ш И Л А: 
          1. Затвердити передавальний акт Климентіївської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Баранівської міської ради , яка припиняється шляхом приєднання до 
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради (Додається).  
 2.  Баранівському ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради 
прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені у 
передавальному акті. 
 3. Уповноважити голову комісії з припинення Климентіївської   
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Баранівської міської ради (Николишина 
Р.З.) подати документи суб’єкту державної реєстрації, щодо проведення 
державної реєстрації  припинення Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Баранівської міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею 
№2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                                     № 2047 
 
Про затвердження статуту  
Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук  
Баранівської міської ради (в новій редакції) 

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

Україні», Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись Положенням про 
освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 19 червня 2019 року №532 та  Положенням про відділ 
освіти Баранівської міської ради, затвердженого  рішенням 16 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 22.12.2017 року №781, на підставі рішення 31 сесії 
8 скликання Баранівської міської ради від 12 червня 2019 року №1926 «Про 
припинення Климентіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Баранівської 
міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради», рішення 31 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 12 червня 2019 року №1925 «Про припинення Зеремлянської гімназії 
Баранівської міської ради шляхом приєднання до Баранівського ліцею №2 ім. О. 
Сябрук Баранівської міської ради», враховуючи рекомендації постійних комісій, 
міська рада   
В И Р І Ш И Л А: 
 1. Затвердити статут Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук Баранівської 
міської ради в новій редакції, що додається. 
 2. Уповноважити директора Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук 
Баранівської міської ради (Сіцінського С.В.) подати документи суб’єкту 
державної реєстрації для проведення державної реєстрації змін до відомостей 
про Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук Баранівської міської ради, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).    
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 

 



 
 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                                     № 2048 
 
Про створення Мирославльського  
закладу дошкільної освіти «Струмочок» 
Баранівської міської ради 

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

ст. 11, 12, 15 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України  «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», керуючись Положенням про Відділ освіти Баранівської міської ради, 
затвердженого  рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
22.12.2017 року №781,    враховуючи рекомендації постійної комісії з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності і етики та з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська 
рада   
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Створити Мирославльський заклад дошкільної освіти «Струмочок» 
Баранівської міської ради.  
 2. Затвердити статут Мирославльського закладу дошкільної освіти 
«Струмочок» Баранівської міської ради (додаток 1).  
 3. Визначити місцезнаходження Мирославльського закладу дошкільної 
освіти «Струмочок» Баранівської міської ради за адресою: 12735, Житомирська 
область, Баранівський район, с. Мирославль, вул. Радулинська, 1.   
 4. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З.: 
 4.1. Провести державну реєстрацію Мирославльського закладу дошкільної 
освіти «Струмочок» Баранівської міської ради в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
 4.2. Призначити директора Мирославльського закладу дошкільної освіти 
«Струмочок» Баранівської міської ради. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   

 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 

 



 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                     № 2049 
 
Про перейменування Опорного 
навчального закладу «Баранівська  
гімназія» в Баранівський ліцей №1 
Баранівської міської ради  
 

Керуючись п.30 ст.26 та п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.2 ст. 13 Закону України «Про освіту», ст.8, 11 
Закону України «Про загальну середню освіту»,  Положенням про освітній округ 
і опорний заклад освіти, затвердженим  Постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 червня 2019 року №532, на підставі рішення 3 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 17.02.2017 р. №93 «Про утворення опорного 
закладу освіти», з метою забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти,  
враховуючи рекомендації постійних комій, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Перейменувати   Опорний навчальний заклад «Баранівська гімназія» 
(код ЄДРПОУ 20407838) в Баранівський ліцей №1  Баранівської міської ради. 
 
 2. Утворити  філії Баранівського ліцею №1  Баранівської міської ради: 
 
- філія «Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1 Баранівської 
міської ради; 
- філія «Старогутянська початкова школа» Баранівського ліцею №1  Баранівської 
міської ради. 
 
 3. Затвердити статут в новій редакції Баранівського ліцею №1 Баранівської 
міської ради (додається). 
 
 4. Затвердити Положення про філію «Вірлянська початкова школа» 
Баранівського ліцею №1  Баранівської міської ради (додається). 
 
 5. Затвердити Положення про філію «Старогутянська початкова школа» 
Баранівського ліцею №1  Баранівської міської ради (додається). 
 



 
 

          6. Уповноважити директора Баранівського ліцею №1 Баранівської міської 
ради (Присяжнюк В.В.) подати документи для внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб–підприємців та громадських формувань згідно вимог чинного 
законодавства. 
 
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський 
М.П.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).   
 
 
 

Міський голова                                                                                      А.О. Душко  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29    серпня 2019 року                                                                            №  2050 
 
Про створення міської архітектурно-містобудівної 
ради при відділі містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної   
Баранівської міської ради 
 
       З метою впровадження державної політики у сфері містобудування, архітектури, 
професійного обговорення проектних рішень стосовно об’єктів містобудування, 
архітектури на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
Житомирської області, керуючись пп. 1, 3, 5, 6, 7, 8 п. «а» та  пп. 6 п. «б» ст. 31, ст. 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Наказом міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №108 із 
змінами від 20.05.2013 №199 «Про затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради»,  Земельним кодексом України, міська рада 
 
       ВИРІШИЛА: 
 
 1. Створити міську архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної  Баранівської міської ради. 
 
 2. Затвердити Положення про міську архітектурно-містобудівну раду при відділі 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної  Баранівської міської 
ради (додається).  
 
 3. Затвердити склад міської архітектурно-містобудівної ради при відділі 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної  Баранівської міської 
ради (додається). 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони навколишнього 
середовища. 
 
Міський голова                                                                                            А.О. Душко 

                                                                
           

 
 
 
 



 
 

 
 
 

   Затверджено 
 рішення 34 сесії 8 скликання 
                                                                                                        Баранівської міської ради 
                                                                                                        від 29.08.2019р. № 2050 
 

Положення про міську архітектурно-містобудівну раду 
при відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної  Баранівської 

міської ради 
 

1. Загальні положення 

      1.1.Міська архітектурно-містобудівна рада (далі - рада) утворюється при відділі 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради для професійного розгляду та обговорення містобудівних, архітектурних та 
інженерних проектних рішень, об’єктів архітектури та містобудування і, в разі необхідності, 
основних положень, архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на розробку 
значних об’єктів архітектури та містобудування. 

      Порядок роботи Ради при центральному органі виконавчої влади з питань будівництва та 
архітектури визначається відповідним положенням про Раду цього органу. 

      1.2. Рада є дорадчим органом для професійного колегіального розгляду й обговорення 
містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації. 
Рада діє на громадських засадах.  

      1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, актами 
органів місцевої влади та даним положенням. 

     1.4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів. 

 

2. Основні завдання міської архітектурно - містобудівної ради 

      2.1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері  
містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну документацію і надає  
рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій  
відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:      
  - визначення державних  інтересів у проектах містобудівної документації (Генеральна схема 
планування території України; схеми планування території на регіональному  рівні;  
генеральні плани населених пунктів; детальні плани територій, проекти зонування територій), 
а також історико-архітектурних опорних планів; 
  - будівництва об'єктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, 
промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, 
монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об'єктів реставрації,  
пристосування пам'яток архітектури та містобудування); 

    2.2. При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на 
підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм,    
особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-
економічних показників та архітектурної виразності).  



 
 

     2.3. Результати розгляду Радою проектів   містобудівної документації враховуються  під  
час  подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.  
 
     2.4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний 
характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.  
 
     2.5. Ради надають рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання  
територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони пам'яток архітектури та 
містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної 
спадщини.  
 

3. Склад, структура міської архітектурно-містобудівної ради 

      3.1. Головою Ради є начальник відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної Баранівської міської ради. 

      3.2. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, 
містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, 
представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою), засобів 
масової інформації. 

     Заступник Голови Ради та її секретар призначаються з числа посадових осіб відділу 
містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради. 

      3.3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні 
становити не менше п'ятдесяти відсотків від загальної кількості членів Ради. 

      3.4. Персональний склад Ради формується Головою Ради з урахуванням пропозицій  
територіальних організацій Національної спілки архітекторів України та затверджується   
рішенням уповноваженого органу містобудування та архітектури. 

       3.5. У разі неспроможності формування Ради згідно з пунктами 3.2, 3.3 цього Типового 
положення питання розглядаються Радою вищого рівня. 

 

4.  Організаційні засади членства у Раді 
   4.1. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

   4.2. Члени Ради мають право: 

      - заздалегідь бути поінформованими про план роботи Ради, порядок денний засідань та про 
питання, запропоновані до розгляду на засіданні Ради; 
    - брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати  
містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої 
зауваження та пропозиції; 

    4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени Ради зобов'язані 
керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і 
правил. 

    4.4. Голова Ради, його заступник, секретар, члени не мають права брати участь в обговоренні 
на засіданнях питань щодо проектування об'єктів містобудування, у розробленні яких вони 
брали участь.  

    4.5. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, 
авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються   
працівниками проектної установи, у якій вони працюють. 
    4.6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності. 
 

5. Організація роботи міської архітектурно-містобудівної ради 



 
 

     5.1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, 
які складаються її секретарем та затверджуються Головою Ради. 

    Позачергові засідання Ради скликаються за рішенням Голови Ради. 

    Засідання Ради є відкритими. 

    Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту. 

    Порядок денний формується за зверненнями замовників. 

    Подання Раді проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний 
супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником 
(тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо). 

    Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо 
проектної документації відповідної стадії проектування.  

    5.2. Засідання Ради веде Голова, а за його відсутності - заступник Голови. Підготовку 
матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради. 

    Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його 
членів. 

     5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на відповідний уповноважений 
орган містобудування та архітектури. 

     5.4. Рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання. 
 
     5.5. Уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує Рада, за 
20 робочих днів до розгляду на засіданні Ради проекту містобудівної документації письмово 
інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до  
закону  мають  повноваження щодо розгляду проекту містобудівної документації, та 
забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За 
результатами розгляду зазначені органи   подають   уповноваженому органові   містобудування   
та архітектури свої висновки. Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради.  

У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 
днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації такий проект 
вважається погодженим цими органами. 

     5.6. На засіданні Ради доповідає автор проекту. 
 
     5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій 
складності готується рецензія (назамовлення замовника проектною організацією, яку 
замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.  
 
     5.8. Розгляд на засіданні Ради проектів реконструкції об'єктів будівництва, щодо яких діють 
майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до 
Закону України «Про авторське право і суміжні права» 
     5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш 
як половина присутніх на засіданні членів Ради. 
     У разі   рівного   розподілу   голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

5.10. За результатами розгляду й обговорення   питань секретарем складається протокол, який 
підписується головуючим на засіданні та секретарем.  
     5.11. До протоколу включаються: 
     - поіменний перелік присутніх членів Ради та запрошених осіб; 
     - питання, які розглядаються на засіданні; 
     - відомості про замовника; 



 
 

     - дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, 
рецензента та тих, хто виступає; 
     - у разі необхідності: основні характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), 
рішення про відведення земельної ділянки (для об'єктів будівництва), особливі умови, основні 
висновки   щодо   відповідності   вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням 
позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями Ради.  
     5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного 
засідання Ради.  
     5.13. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій 
формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

 

Секретар ради                                                                                                              О.В Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                           Затверджено 
  рішення 34 сесії 8 скликання 

                                                                                                  Баранівської міської ради 
                                                                                                            від 29.08.2019р. № 2050 

СКЛАД 
міської архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної Баранівської міської  ради: 
 

Шевчук Олена Григорівна                    - начальник відділу містобудування, архітектури,   
                                                                 земельних відносин та комунальної Баранівської  
                                                                 міської ради 
Заступник голови ради: 
 
Сус Наталія Володимирівна               - головний спеціаліст з питань земельних ресурсів 
                                                               відділу містобудування, архітектури, земельних      
                                                               відносин та комунальної Баранівської міської ради 
Секретар ради: 
 
Дерев’янчук Григорій Олексійович      - провідний спеціаліст містобудування та архітектури  
                                                                 відділу містобудування, архітектури, земельних      
                                                                 відносин та комунальної Баранівської міської ради 
 
Члени ради: 
 
Виховський Сергій Адамович             - начальник відділу благоустрою та житлово- 
                                                                комунального господарства Баранівської міської ради 
 
Ошатюк Надія Богданівна                  - начальник відділу культури сім’ї молоді та спорту   
                                                               Баранівської міської ради 
 
Бондарчук Сергій Анатолійович        - головний спеціаліст з питань енергетики та охорони 
                                                               навколишнього середовища  відділу благоустрою та 
                                                               житлово-комунального господарства Баранівської 
                                                               міської ради 
 
Заєць Василь Андрійович                   - провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,  
                                                               надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  
                                                               відділу організаційно-кадрової роботи  
                                                               Баранівської міської роботи 
 
Дума Людмила Борисівна                   - начальник відділу архітектури та житлово- 
                                                              комунального господарства управління економічного,  
                                                              агропромислового розвитку архітектури та житлово- 
                                                              комунального господарства Баранівської  
                                                              райдержадміністрації (за згодою) 
 
Нерода Валентина Іванівна             - головний спеціаліст відділу архітектури та житлово- 
                                                              комунального господарства управління економічного,  
                                                              агропромислового розвитку архітектури та житлово- 
                                                              комунального господарства Баранівської  
                                                              райдержадміністрації (за згодою) 
 
Козир Юрій Георгійович                    - начальник Баранівського районного управління  
                                                               Головного управління Держпродспоживслужби в 



 
 

                                                               Житомирській області (за згодою) 
 
Погребицька Людмила                      - начальник відділу державного нагляду за дотриманням 
Олександрівна                                     санітарного законодавства Баранівського районного 
                                                              управління Головного управління  
                                                                     Держпродспоживслужби в Житомирській області  
                                                              (за згодою) 
 
Хотян Богдан Іванович                      - начальник Баранівського районного сектору управління                     
                                                              Державної служби України з надзвичайних 
                                                                    Ситуацій у Житомирській області (за згодою) 
 
Микитенко Василь Андрійович        - архітектор (за згодою) 
 
Ковальчук Олексій Іванович             - інженер по ремонту ГЦГО відділу освіти  
                                                              Баранівської міської ради 
 
Тригуб Олександр Вікторович          - начальник сектору СРПП, капітан поліції (за згодою) 
 
Вітюк Леся Юріївна                            - фізична особа підприємець, будівництво та  
                                                               експлуатація будівель (за згодою) 
 
Єфимчук Володимир                          - інженер-будівельник (за згодою) 
Олексійович 
 
Григорович Ірина Володимирівна     - технік-архітектор, бакалавр з будівництва (за згодою) 
 
Присяжнюк Ольга Степанівна            - інженер-будівельник (за згодою) 
 
Петровський Леонід Францович         - начальник Романівського комунального проектно- 
                                                                -виробничого архітектурно-планувального   
      підприємства                                  (за згодою) 
 
 
Секретар ради                                                                                                       О.В Самчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
34 сесія 8 скликання 

 
29  серпня  2019 року                                                                             № 2051  
 
Про внесення змін до рішення 27 сесії 
8 скликання міської ради від 21.12.2018 р №1558                 
“Про затвердження плану діяльності  
Баранівської міської ради  
та виконавчого комітету з підготовки  
проектів регуляторних актів на 2019 рік” 
 
       З метою впровадження регуляторної політики у сфері благоустрою, проведення єдиної 
політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого середовища для 
життєдіяльності людини.  
 
       Керуючись статтею 25, пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», частинами першою, четвертою статті 7 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку,  міська рада 
 В И Р І Ш И Л А:   
- внести зміни в додаток до рішення 27 сесії 8 скликання міської ради від 21 грудня 2018 № 

1558 “Про затвердження плану діяльності Баранівської міської ради та виконавчого 
комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік,” а саме доповнити пунктом 
15  План діяльності Баранівської міської ради та виконавчого комітету з підготовки 
регуляторних актів на 2019р. 

 
№ 
з/п 

Вид і назва проекту 
регуляторного акту 

Відповідальний за 
розроблення 

проекту 
регуляторного акту 

Цілі прийняття Строки 
підготовки 

проектів 

15 Рішення сесії міської 
ради Про 
затвердження 
«Порядку розміщення 
відкритих літніх 
майданчиків біля 
об’єктів ресторанного 
господарства на 
території Баранівської 
міської ОТГ»  

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
земельних відносин 
та комунальної 
власності 
Баранівської міської 
ради 

Впровадження державної 
регуляторної політики у 
сфері благоустрою, 
охорони 
об’єктів благоустрою, 
належне утримання  
та раціональне 
використання території 
населених пунктів. 
 

IІІ - ІV 
квартал 
2019 

 

      Міський голова                                                                       А.О. Душко   

 
             

 



 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня2019 року                                                                                                   № 2053 

 
Про надання згоди на передачу  
з балансу комунальної установи  
«Агенція місцевого органічного  
розвитку – АМОР» Баранівської  
міської ради на баланс комунального  
підприємства «Баранівський міжшкільний  
ресурсний центр» Баранівської міської  
ради основних засобів, необоротних  
активів, малоцінних швидкозношуючих  
предметів, іншого майна та затвердження  
акту приймання-передачі. 
 
        З метою належного виконання Компоненту І та ІІ Проекту «Молодіжний кластер 
органічного бізнесу» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, що 
фінансується за кошти Європейського Союзу, на виконання п.7.5 Додатку ІІ до Грантового 
договору № ENI/2017/392-857 від 29.12.2017, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 
послуг, міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Надати згоду на передачу з балансу комунальної установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради на баланс комунального 
підприємства «Баранівський міжшкільний ресурсний центр» Баранівської міської ради 
основних засобів, необоротних активів, малоцінних швидкозношуючих предметів, іншого 
майна. 
 

2. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів, необоротних активів, 
малоцінних швидкозношуючих предметів, іншого майна згідно вимог чинного законодавства. 

 
3. Директору КП «Баранівський МРЦ» (Назарчук В.Ф.) забезпечити цільове 

використання основних засобів, необоротних активів, малоцінних швидкозношуючих 
предметів, іншого майна. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 
та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 



 
 

            

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
 

29 серпня 2019  року                                                                     № 2054 
 

Про внесення змін до переліку об’єктів,  
які фінансуються за рахунок субвенції з  
державного бюджету місцевим бюджетам  
на здійснення заходів  
соціально-економічного розвитку  
окремих територій 

 
Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського 

обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель  Баранівської міської 
ради Цимбалюк Л.А., на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 
01.12.2017 №1040 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій», враховуючи рекомендації  комісії з 
питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, 
міська рада  

 
ВИРІШИЛА:   

            1. Внести зміни до переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
соціально-економічного розвитку окремих територій та викласти в новій 
редакції, а саме: 
 

№ 
з/п 

Стара редакція Нова редакція 

1 Капітальний ремонт огорожі 
с.Лісове Житомирської області 

Капітальний ремонт огорожі в с. 
Лісове Баранівського району 
Житомирської області 

2 Капітальний ремонт вуличного 
освітлення   в смт. Полянка 
Баранівського району 
Житомирської області 

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

3 Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  в с.Кашперівка  

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  по 1-му переулку 
Центральний та вул. Гагаріна в 



 
 

Баранівського району 
Житомирської області 

с.Кашперівка  Баранівського району 
Житомирської області 

4 Капітальний ремонт вуличного 
освітлення с.Зеремля 
Баранівського району 
Житомирської області 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Суємецька  в   
с.Зеремля Баранівського району 
Житомирської області 

 
          2. Заступнику начальника відділу фінансів Василевському та головному 
бухгалтеру відділу  бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій 
та закупівель Баранівської міської ради Цимбалюк Л.А. провести відповідні 
зміни. 
 
          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук 
Д.В.). 
 

Міський голова                                                                          А. О. Душко   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                 № 2055 
 
 
Про оприбуткування матеріальних 
цінностей та основних засобів на 
баланс Баранівської міської ради 
 
      Розглянувши лист в.о.старости Смолдирівського старостинського округу 
Гайдайчука М.В.  № 44 від 15.07.2019р. щодо оприбуткування приладу обліку 
газу САМГАЗ PS/2001-2 №2842582, лист в.о.старости Суємецького 
старостинського округу Миська О.В. щодо оприбуткування котла газового 
ВУЛКАН-10 №1270577 та лічильника газового  САМГАЗ модель PS/2001 – 1 LA 
G 2,2 № 2773455, та лист в.о.старости Ялишівського старостинського округу 
Лавренчука А.М. щодо оприбуткування дерев'яної огорожі кладовища в с.Лісове 
в кількості 210 погонних метрів, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1. Поставити на облік прилад обліку газу САМГАЗ PS/2001-2 №2842582 у 
кількості 1 штуки (Смолдирівський старостинський округ).    
          2. Поставити на облік котел газовий ВУЛКАН-10 №1270577 та лічильник 
газовий САМГАЗ модель PS/2001 – 1 LA G 2,2 № 2773455 (Суємецький 
старостинський округ). 
          3. Поставити на облік дерев'яну огорожу кладовища с.Лісове в кількості 
210 погонних метрів (Ялишівський старостинський округ).     
          4. Оформити акти оприбуткування матеріальних цінностей та основних 
засобів згідно вимог чинного законодавства. 
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
             



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                  № 2056 
 
 
Про передачу матеріалів з балансу 
Баранівської міської ради  
на баланс Баранівської КЦРЛ  
 
    Розглянувши лист головного лікаря Баранівської КЦРЛ Шатровського І.В. 
№ 654 від 19.08.2019р. щодо передачі матеріалів з балансу Баранівської міської 
ради на баланс Баранівської КЦРЛ, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
      1. Передати з балансу Баранівської міської ради на баланс Баранівської 
КЦРЛ матеріали, а саме: 
- двері металопластикові – 1 шт на суму 3720,00 грн;  
- двері металопластикові – 1 шт на суму 3290,00 грн; 
- двері металопластикові – 1 шт на суму 3640,00 грн; 
- двері металопластикові – 1 шт на суму 3470,00 грн; 
- вікно металопластикове – 2 шт на суму 1000,00 грн; 
      
          2. Провести процедуру приймання-передачі матеріалів та оформити акт 
приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
 
    3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
 
 
             



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                       № 2057 
 

 
Про передачу основних засобів та матеріальних 
цінностей з  балансу Баранівської міської ради 
на баланс відділу освіти Баранівської міської ради 
 
 
          Розглянувши лист начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З.  № 478 від 19.08.2019р. щодо передачі основних засобів та 
матеріальних цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу 
освіти Баранівської міської ради, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:    
   
        1.Надати дозвіл на передачу основних засобів та матеріальних цінностей з 
балансу Баранівської міської ради на баланс відділу освіти Баранівської міської 
ради згідно актів приймання-передачі.  
 
    2. Провести процедуру приймання передачі основних засобів та 
матеріальних цінностей та оформити акти приймання-передачі згідно вимог 
чинного законодавства. 
 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
 
 
 
 
             



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня  2019 року                                                               № 2058 
 
 
Про передачу основних засобів з балансу 
Баранівської міської ради на баланс 
КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради  
 
    Розглянувши лист головного лікаря КНП «Центр ПМСД» Баранівської 
міської ради № 344 від 30.07.2019р. щодо передачі основних засобів з балансу 
Баранівської міської ради на баланс КНП «Центр ПМСД», керуючись ст.25, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 
рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
          1. Передати з балансу Баранівської міської ради (Рогачівський 
старостинський округ) на баланс КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 
ради, а саме: 
-приміщення амбулаторії – 1 шт  вартістю 139 443,00 грн;  
-сарай біля амбулаторії – 1 шт вартістю 3300,00 грн; 
-сарай-котельня – 1 шт вартістю 1650,00 грн; 
-туалет – 1 шт вартістю 500,00 грн; 
-колодязь – 1 шт вартістю 500,00. 
      
          2. Провести процедуру приймання-передачі основних засобів та оформити 
акт приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
 
    3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
 Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 
 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня  2019 року                                                                       №  2059 
 
Про надання дозволу  на прийняття в  
оперативне управління  майна з правом  
балансоутримувача комунальному некомерційному 
 підприємству «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» 
 
       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши  звернення головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради щодо надання дозволу  на прийняття в оперативне 
управління  майна з правом балансоутримувача, враховуючи рішення 
Першотравенської селищної ради № 361 від 04.07.2019р. «Про передачу в 
оперативне управління майна комунальної власності територіальної громади 
смт. Першотравенськ», враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань 
житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг,   міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
         1. Надати дозвіл прийняти  в оперативне управління     майно (ноутбук 
Lenovo, автомобіль Opel Combo) з балансу Першотравенської селищної ради 
на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги».  

         2. КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради спільно з  
Першотравенською    селищною радою   провести процедуру прийому-
передачі зазначеного майна та затвердити акт приймання – передачі  
відповідно до вимог  чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на   першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 
 
 Міський голова                                                                     А.О.Душко 

 

 



 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня  2019 року                                                                              №  2060 
 
Про надання згоди  на прийняття у  
комунальну власність Баранівської  
міської ради двоповерхової будівлі  
за адресою: м.Баранівка, пров. Шкільний,1 
 
       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,                   ст. 3,4 Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», розглянувши погодження Баранівської 
районної державної адміністрації щодо передачі з Фонду державного майна 
України по Житомирській області у комунальну власність Баранівської міської 
ради двоповерхової будівлі для розміщення КУ «Бібліотека для дорослих та 
дітей»,   враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань житлово – 
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг,   міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Надати згоду прийняти  у комунальну власність    Баранівської міської 
ради двоповерхову будівлю  загальною площею 288 кв.м. за адресою: 
м.Баранівка, пров. Шкільний 1 для розміщення комунальної установи 
«Бібліотека для дорослих та дітей». 
 

         2. Баранівській міській раді   провести процедуру прийому-передачі 
зазначеного майна та затвердити акт приймання – передачі  відповідно до 
вимог  чинного законодавства. 

 
3. Контроль за виконанням  рішення покласти на   першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 
 

 Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня  2019 року                                                                        №  2061 
 
Про надання дозволу  на списання основних 
засобів комунальному некомерційному 
 підприємству «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» 
 
       Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши  звернення головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Баранівської міської ради щодо надання дозволу  на списання основних засобів 
(паркан), враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань житлово – 
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг,   міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Надати дозвіл на списання  основного засобу, який прийшов у 
непридатність  (паркан перед фасадом ФП с.Климентіївка)  з балансу   
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» . 
 
         2. Надати дозвіл на списання віконних блоків та рам в кількості: 
- лутка віконна – 2 шт. 
- рама віконна – 17 шт. 
- блоки віконні – 11 шт. 
на загальну суму 663 грн. 36 коп. 

            
3. Контроль за виконанням  рішення покласти на   першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко 
Н.В. та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 

 
 

 Міський голова                                                                                                        А.О.Душко 

 

 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                          № 2218 
 
 
Про надання дозволу на передачу приміщення  
дитячого дошкільного закладу  
в с. Мирославль 
 
 
      Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на передачу з балансу  відділу освіти Баранівської міської 
ради на  баланс КНП «Центр первинної  медико-санітарної допомоги» 
Баранівської міської ради  приміщення дитячого дошкільного закладу за адресою  
с. Мирославль вул. Центральна,1. 

 

2. Акт прийому-передачі вказаного в п.1 приміщення оформити згідно 
вимог чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 

 
 

Міський голова                                                   А.О.Душко 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня  2019 року                                                                    № 2219 
 
Про погодження договору 
позички (тимчасового користування) 
нежитлового приміщення 
 
        З метою належного виконання Проекту «Молодіжний кластер органічного 
бізнесу Баранівської міської об’єднаної територіальної громади», що 
фінансується за кошти Європейського Союзу, на виконання Додатку І до 
Грантового договору № ENI/2017/392-857 від 29.12.2017, керуючись п. 1, ст.29 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 
рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Погодити договір позички (тимчасового користування) нежитлового 
приміщення між відділом освіти Баранівської міської ради та комунальною 
установою «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської 
міської ради. 
 

2. Директору КУ «АМОР» (Свінціцька Н.І.) прийняти та належним чином 
використовувати частину нежитлового приміщення, що є об’єктом позички, за 
його призначенням (управляти, використовувати). 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019                                                                          № 2220 
                                              
Про звільнення від виконання 
обов’язків старости  
Дейнеки В.П  
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   
розглянувши заяву виконуючого обов’язки старости Рогачівського 
старостинського округу від 19.08.2019 року,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 
 1. Звільнити Дейнеку Володимира Петровича - виконуючого обов’язки 
старости Рогачівського старостинського округу від тимчасового виконання 
обов’язків старости на території Вірлянського старостинського округу, наданих 
йому рішенням 10 сесії 8 скликання №538 від 29 серпня 2017 року. 
 
 2. Повноваження виконуючого обов’язки старости Вірлянського 
старостинського округу, тимчасово, покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Кокітко Наталію 
Володимирівну. 
 
 3. На час відсутності Кокітко Н.В. (відпустка, відрядження, хвороба) 
повноваження виконуючого обов’язки старости Вірлянського старостинського 
округу покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету – 
Куцан Людмилу Леонідівну. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 
Міський голова                        А.О.Душко 
 
 
 

 
 
 



 
 

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34  сесія  8 скликання 

 
29 серпня   2019 року                                                                   № 2221 
 
Про розгляд звернення депутатів Баранівської  
районної ради Житомирської області до  
Баранівської міської ради щодо використання  
переданої нежитлової будівлі та земельної 
ділянки по вул.Соборній,55 в м.Баранівка 
 
        Розглянувши звернення депутатів Баранівської районної ради 
Житомирської області, враховуючи рішення №527 28 сесії 7 скликання 
Баранівської районної ради від 16.08.2019 р.,  керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Взяти до уваги звернення депутатів Баранівської районної ради 
Житомирської області до Баранівської міської ради щодо використання 
переданої нежитлової будівлі та земельної ділянки по вул.Соборній,55 в 
м.Баранівка. 
 
              2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності проінформувати Баранівську районну раду про 
результати розгляду звернення у термін, визначений законодавством. 
 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин, містобудування, будівництва та охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
 

 
Міський голова                                                      А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
34 сесія 8 скликання 

 
29  серпня  2019 року                                                                             № 2222  
 
 
Про внесення змін до рішення 26 сесії  
міської ради 8 скликання  від  
12.11.2018 № 1401 «Про затвердження  
Положення про  проведення щорічного  
конкурсу «Людина року» Баранівської міської 
 об’єднаної територіальної громади»  
 
 

Керуючись ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи пропозиції конкурсної комісії міського конкурсу «Людина 
року» щодо внесення змін до Положення про проведення щорічного конкурсу 
«Людина року» Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до рішення сесії міської ради № 1401 від 12.11.2018 «Про 
затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу «Людина року» 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: розділ ІІ 
Положення про щорічний конкурс «Людина року»  Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади перше речення пункту 2.1 викласти у новій 
редакції: «У Конкурсі беруть участь особи, які проживають на території ОТГ або 
зробили значний внесок у соціально-економічний, спортивний та культурний 
розвиток громади». 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. 
Кокітко та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення.  

 
 

Міський голова                                                                         А. О. Душко 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                           
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34  сесія  8 скликання 

 
29 серпня   2019 року                                                                   № 2223 
 
Про звернення депутата міської  
ради Ковальського О.В. 
 
        Заслухавши звернення депутата міської ради Ковальського О.В. щодо 
публікації співчуття рідним загиблих земляків в зоні АТО/ООС у 32 номері 
газети «Баранівські факти» від 08.08.2019 року, керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
              1. Створити комісію (далі – Комісія) та затвердити її персональний склад 
щодо вивчення публікації співчуття рідним загиблих земляків в зоні АТО/ООС 
у 32 номері  газети «Баранівські факти» від 08.08.2019 року,  згідно додатку. 
 
              2. Комісії вивчити публікацію співчуття рідним загиблих земляків в зоні 
АТО/ООС у 32 номері  газети «Баранівські факти» від 08.08.2019 року з точки 
зору законності, моральності та етичності та надати інформацію на черговій сесії 
міської ради.  
 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення. 

 
 

 
Міський голова                                                      А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          Додаток  
       до рішення 34 сесії 8 скликання  
       міської ради від 29.08.2019 р. № 2223 
 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії щодо вивчення публікації співчуття рідним загиблих земляків в зоні 

АТО/ООС у 32 номері  газети «Баранівські факти» від 08.08.2019 року 
 

КОКІТКО 
Наталія Володимирівна 

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

ПИЛИПКО 
Лариса Олексіївна 

- провідний спеціаліст з інформаційної 
роботи відділу організаційно-кадрової 
роботи міської ради, секретар комісії 

 
Члени комісії 

 
КОВАЛЬСЬКИЙ 

Олег Володимирович 
- депутат міської ради 

КОСТЕЦЬКА 
Олена Дмитрівна 

- начальник відділу організаційно-кадрової 
роботи міської ради, депутат міської ради 

КУРБАТОВ 
Віктор Аліджанович 

- депутат міської ради 

ЛИНОК 
Петро Васильович 

- депутат міської ради 

ЛИСЮК 
Руслан Михайлович 

-  депутат міської ради 

НЕЧИПОРУК 
Дмитро Васильович 

-  депутат міської ради 

ПАШКЕВИЧ 
Анатолій Анатолійович 

-  депутат міської ради 

СТРОЄВ 
Ігор Миколайович 

-  депутат міської ради 

ОСТУДІМОВ 
Анатолій Олександрович 

-  депутат міської ради 

 
 
Секретар ради       О.В.Самчук 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
34 сесія 8 скликання 

 
29 серпня 2019 року                                                                                    № 2224 
 
Про звернення депутатів міської ради до 
депутатів Житомирської обласної ради 
щодо недопущення припинення 
діяльності КНЗ «Довбиська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат» 

Керуючись ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
ст.19 Закону України «Про освіту», враховуючи діючий процес реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей в Житомирській області на 
2018-2026 роки, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами на здобуття загальної середньої освіти з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Звернутися до депутатів обласної ради щодо недопущення припинення 
діяльності КНЗ «Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 
(звернення додається). 

 2. Звернутися до депутатів Довбиської селищної та Дубрівської сільської 
рад з метою підтримки даного рішення. 

3. Уповноважити міського голову Душка А.О. підписати текст звернення. 

 4. Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (Кокітко Н.В.) забезпечити подання даного звернення до 
Житомирської обласної ради, опрацювання на засідання профільної комісії та 
черговому пленарному засіданні сесії обласної ради. 

  

Міський голова                                                            А.О. Душко  

 

 

 

 



 
 

 Депутатам Житомирської 
обласної ради  

 
 

Звернення 
депутатів Баранівської міської ради до депутатів обласної ради  

щодо недопущення припинення діяльності 
 КНЗ «Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 

 
 Відомо, що в Україні з 2017 року з прийняттям Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей розпочато 
процес деінституціалізації (далі - реформа DI), яка має відбуватися в 3 етапи та 
тривати до кінця 2026 року. 
 
 Ми з розумінням ставимося до реформ, які відбуваються в Україні, проте 
стверджуємо, що саме процес трансформації інтернатних закладів має 
відбуватися поступово з урахуванням фінансової спроможності громад на 
створення послуг відповідно потреб сім'ї та дитини, зокрема супроводжуватися 
встановленням мораторію на зарахування дітей до таких закладів, нові 
працевлаштування педагогічного персоналу і капіталовкладення в діяльність 
закладів. За словами Уповноваженого президента України з прав дитини Миколи 
Кулеби: «Реформа розрахована на 10 років. На першому етапі реформи ми маємо 
розробити лише чіткий план по кожному регіону, що наступні 5 років ми маємо 
зробити, і найголовніше, – які послуги мають бути розвинені на рівні громади 
для того, щоб діти не потрапляли в інтернатні заклади, особливо діти до 3 років». 
 
 Учнями КНЗ «Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» є 8 
дітей нашої громади, батьки яких не налаштовані на повернення дітей у сім’ю та 
зарахування їх до інклюзивних класів та наполягають на тому, що тиск зі сторони 
держави порушує право їх дітей на здобуття загальної середньої освіти з 
урахуванням індивідуальних особливостей розвитку, а саме особливостей 
розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Вважаємо такі штучні та 
примусові  методи  трансформації навчальних закладів недоречними, та як такі, 
що не можуть мати місце в демократичному суспільстві, де свобода та право 
вибору є фундаментальними цінностями. 
 
 При цьому виконуючи закони України та міжнародні договори та 
декларації, зокрема: пункт 3, статті 26 «Загальної декларації прав людини» 
говорить, що «Батьки мають право на пріоритет у виборі виду освіти для своїх 
малолітніх дітей», стаття 29 Закону України «Про загальну середню освіту» 
говорить: 1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право вибирати навчальні 
заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей; 2. Батьки та особи, які їх 
замінюють, зобов’язані забезпечувати умови для здобуття дитиною повної 
загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання.  
 

 Заступником міністра соціальної політики України Олександрою 
Чуркіною було зазначено, що реформа системи інституційного догляду не має 



 
 

сприйматися як закриття інтернатних закладів. Це реформа заради отримання 
дитиною родини, в якій її будуть любити і дбати про неї.    

 
 На сайті обласної ради вже оприлюднено проект рішення «Про 
припинення КНЗ «Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 
Житомирської обласної ради, що, на нашу думку є недопустимим, враховуючи 
короткостроковість процедури впровадження реформи та особливості навчання 
дітей-вихованців закладу. 
 
  Ми, як представники жителів громади не можемо стояти осторонь даної 
проблеми і просимо врахувати негативне сприйняття громадськістю швидких 
темпів впровадження реформи. Також, просимо врахувати, що для 
запровадження необхідних послуг для дітей та сімей громаді потрібні ресурси 
та, головне, час. Саме тому закликаємо не приймати радикальних рішень 
направлених на ліквідацію КНЗ «Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат». 
 
 Звернення прийняте на засіданні 34 сесії 8 скликання міської ради 29 
серпня 2019 року. 
 
 
Баранівський міський голова                                                           А.О. Душко 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                             

  

 

 

 

 
 
 


