
Звіт про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка  

 за 2018 рік 
 

Вступ 
Програма соціально-економічного розвитку Баранівської міської ради ОТГ 

на 2018 рік (далі Програма) розроблена відповідно до вимог законів України 
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 
затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. 

Виконання Програми відповідає визначеним цілям та завданням соціально-
економічної та культурної діяльності Баранівської  ОТГ на 2018 р., що 
спрямовані на розвиток населених пунктів, які увійшли до складу ОТГ. 

Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та 
інфраструктури населених пунктів Баранівської територіальної громади. 

 
Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного 

розвитку  об’єднаної територіальної громади Баранівської міської  ради 
необхідно відзначити , що фінансування заходів Програми на 2018 рік 
здійснювалось з урахуванням реальних можливостей міського  бюджету та за 
рахунок коштів державних субвенцій.  

 
Баранівська міська рада  у 2018 році отримала  з державного бюджету 

субвенцію на формування інфраструктури в сумі 6 032,100 тис.грн.,  з них 
використано 6005,045 тис. грн. на реалізацію таких проектів: 
- капітальний ремонт вуличного освітлення в місті Баранівка (вул.Тищика,  
вул.Звягельська, вул.Пашкевича, вул.Європейська, І-й пров. Мічуріна, 2-й пров. 
Садовий), в селах Явне, Мирославль, Марківка, Ситисько, Вірля, Острожок, 
Берестівка, Рогачів та Табори на суму 809,216 тис. грн.; 
 
- капітальний ремонт доріг в селах Вірля, Климентіївка, Кашперівка, Стара 
Гута, Глибочок, Марківка, Жари, Суємці, Йосипівка, Зеремля, Острожок, в смт. 
Полянка на суму 2301,296 тис. грн.;  
 
- проведено ремонт огорожі у с. Табори на суму 105,598 тис. грн.; 
 
- капітальний ремонт - термомодернізація Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія», співфінансування – 1255,217 тис. грн.;  

- Капітальний ремонт (термомодернізація) Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(корпус №1)» Загальна вартість – 1421,679 тис. грн.; 

- Виготовлення проектної документації «Будівництво прозорого офісу 
з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру» (співфінансування) 
– 112,039  тис.грн. 
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У 2018 році за сприяння народного депутата України Литвина В. М. 
отримано з державного бюджету субвенцію на соціально-економічний 
розвиток окремих територій в сумі 989,00 тис. грн., які використані на: 
- капітальний ремонт та реконструкцію вуличного освітлення в селах Берестівка, 
Мирославль, Табори, Рогачів та в Баранівці на загальну суму – 155 тис. грн.; 
- придбання звуко-підсилюючої та музичної апаратури для закладів культури -75 
тис. грн.; 
- капітальний ремонт приміщень для організації багатофункціонального центру 
реабілітації в м. Баранівка - 125 тис. грн.; 
- ремонт покриття в житловому будинку в м. Баранівка – 50,0 тис. грн.; 
- придбання меблів для дитячого відділення Баранівської КЦРЛ - 50 тис. грн.; 
- придбання музичної апаратури та музичних інструментів для Баранівського 
міського Будинку дитячої творчості та Баранівської школи мистецтв - 50 тис. 
грн.; 
- сухий басейн для ДНЗ Сонечко – 10 тис. грн. 
 
В грудні 2018 року за сприянням народного депутата Литвина В.М. 
виділено другий транш в сумі 474 тис грн., які будуть використані у 2019 
році на: 

- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул Звягельській в м 
Баранівка, смт Полянка, с Табори, Зеремля, Марківка, Суємці, 
Берестівка, Мирославль на суму 287 тис грн. 

- придбаннія компютерної техніки для Смолдирівської ЗОШ – 25 тис грн 
- придбання дитячого майданчика «Кукурузник» - 35 тис. грн. 
- придбання гумового покриття на дитячий майданчик – 50 тис грн.  
- придбання музичних інструментів для Баранівської школи мистецтв – 

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

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

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

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

У 2018 році кошти субвенції з обласного бюджету становлять 1 238,220 тис. 
грн., в т. ч.: 
- кошти депутата обласної ради Кокітко Н. В. (1024,82 тис. грн.) 
спрямовані на: 
-  придбання комп’ютерної техніки - 102,664 тис. грн.; 
-  придбання бензопил для старостатів – 63,910 тис. грн.; 
- придбання оргтехніки для міського Будинку культури та управління 
соціального захисту населення – 34,7 тис. грн.; 
- капітальний ремонт приміщення багатофункціонального центру реабілітації – 
200,0 тис. грн.; 
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Звягельська м. 
Баранівка – 300, 0 тис. грн.; 
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- придбання концертних костюмів для школи мистецтв – 30, 0 тис. грн.; 
- поточний ремонт дорожнього покриття вул. Соборна та Пашкевича – 80,0 тис. 
грн.; 
- придбання сумок -  укладок для медичних сестер – 13, 1 тис. грн.; 
- придбання світлового обладнання для Будинку культури с. Марківка – 3,0 тис. 
грн.; 
- придбання суміші для підсипки доріг Баранівської громади – 40, 0 тис. грн.; 
- придбання комп’ютерної техніки для Баранівської КЦРЛ – 30,0 тис. грн.; 
- покращення матеріально-технічної бази для КНП «Центр ПМСД» - 85,0 тис. 
грн.; 
- покращення матеріально-технічної бази школи мистецтв та закладів освіти – 
34, 4 тис. грн.; 
- придбання автомобільної гуми на автомобіль «Пежо» для швидкої допомоги м. 
Баранівка – 8 тис. грн. 
- кошти депутата обласної ради Чорноморця О. П. (7,4 тис. грн.) спрямовані 
на придбання музичного та спортивного інвентарю для закладів культури. 
- кошти депутата обласної ради Шавлович О. Г.(40 тис. грн.) спрямовані на 
придбання телевізора та ноутбука для Баранівського ЗДО «Сонечко» та 
багатофункціонального пристрою для відділу освіти. 
- кошти депутата обласної ради Ейсмонт В. С. (80 тис. грн.) спрямовані на: 
- придбання багатофункціональних пристроїв для відділу освіти – 15, 0 тис. грн. 
- створення шкільного телебачення – 65,0 тис. грн. 
- кошти за сприяння Радикальної партії Олега Ляшка (28,5 тис. грн.) 
спрямовані на: 
- придбання медичного обладнання для Баранівської КЦРЛ – 15, 0 тис. грн.; 
- придбання оргтехніки для закладів освіти – 13, 5 тис. грн. 
- інша субвенція з обласного бюджету в сумі 65,5 тис. грн. спрямована на: 
-  придбання спортінвентарю, оргтехніки для закладів культури – 8,5 тис. 
грн.; 
-  придбання дверей для Баранівського комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» – 7 тис. грн.; 
- придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа – 50 тис. грн.; 
-  ДП «Житомирський облавтодор» проведено капітальний ремонт доріг в м. 
Баранівка по вул. Сонячна, пров. Старченка (згідно зведеного кошторисного 
розрахунку -1326,058 тис.грн.). 
 

Органи місцевого самоврядування 
 
До структури  Баранівської міської ради входять: 
-  відділи та служби міської ради: 

 Відділ організаційно-кадрової роботи ; 
 Юридичний сектор; 
 Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель; 
 Відділ фінансів ; 
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 Відділ благоустрою та житлово- комунального господарства ; 
 Центр надання адміністративних послуг; 
 Реєстраційна служба; 
 Служба господарського забезпечення 

- відокремлені юридичні підрозділи: 
 Відділ освіти; 
 Управляння соціального захисту населення ; 
 Відділ культури, сім'ї, молоді і спорту;  
 Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності; 
 Служба у справах дітей; 
 ОСББ «Надія» 

- комунальні установи: 
 КП «Баранівка міськводоканал»; 
 КУ «Агенція місцевого органічного розвитку»; 
 КНП «ЦПМСД; 
 Баранівська КЦРЛ 

 
          В 2018 року здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам, 
підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань компетенції 
відділів, що функціонують у міській раді. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах їх повноважень, 
постійно розміщується відповідна інформація про свою діяльність (зокрема 
рішення сесій, виконкомів) на офіційному веб-сайті громади. Будь-які фінансові 
дії відображаються в електронній системі публічних закупівель ProZorro. 

На утримання органів місцевого самоврядування в 2018 році здійснено 
видатків на загальну суму 13 722,9 тис. грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 12 590,1 тис. грн.; 
- придбання ПММ, канц. товарів та господарських товарів -  396,5 тис.грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 264,9 тис. грн.; 
- видатки на відрядження – 46,7 тис. грн.; 
- оплата комунальних послуг 291,6 тис. грн.; 
- виплата винагороди  115,1 тис. грн.; 
- інші поточні видатки 18,0 тис. грн. 
 

За рахунок коштів місцевого бюджету впродовж 2018 року: 
- здійснено капітальний ремонт дороги по 2-му пров. Гагаріна в м. 
Баранівка – 1093,36  тис. грн.; 
- поточний ремонт дороги по вул. Софiївська, I. Франка в м. Баранiвка – 
53,930  тис. грн.; 
- відновлення дорожньої розмітки -27,1 тис.грн. 
- грейдерування доріг на суму 44,437 тис. грн.;  
- посипка доріг та очищення від снігу на суму 48,5 тис. грн.; 
- придбання щебеневої суміші на суму 65,0 тис. грн. 
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Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 

 Реалізацією на території Баранівської ОТГ державної політики в галузі 
житлово-комунального господарства та благоустрою займається Відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради.   
Загалом за 2018 рік витрачено 5 949,3 тис. грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 3 651,6 тис. грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  1491,1тис.грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 49,7 тис. грн.; 
- оплата електроенергії  742,0 тис.грн.; 
- інші поточні видатки 15,0 тис. грн. 

 
На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню сміття від 

населення та юридичних осіб, з прибирання та благоустрою кладовищ, 
прилеглих територій до магазинів та інших закладів комерційного призначення.  

Доходи за 2018 рік становлять 1 253,9 тис.  грн., з них: 
-  за вивіз сміття від населення 443,1 тис. грн.; 
-  за вивіз сміття від юридичних осіб та підприємців 508,8 тис. грн. 
-  від оренди торгового місця 64,1 тис. грн.; 
-  від оренди приміщення  27,5 тис. грн.; 
-  послуги ринку 129,4 тис.грн.; 
-  від послуг на поховання 54,4 тис.грн.; 
-  від видачі довідок 26,7 тис.грн.  
 

       Дані кошти були використані на придбання ПММ, господарських товарів та 
на оплату електроенергії. 
       За рахунок коштів місцевого бюджету впродовж 2018 року Для відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства придбано спецавтомобіль 
(автовишка), що дає можливість здійснювати висотні роботи в тому числі 
зрізання дерев на території Баранівської громади та розкидач піску, який 
кріпиться до трактора для посипання вулиць під час ожеледиці піщано-соляною 
сумішшю. 

 
Освіта 
 

            На території об’єднаної громади функціонує 13 ЗОШ, у яких навчається 
2445 дітей, 14 дошкільних навчальних закладів, що надають послуги у сфері 
дошкільної освіти. Станом на 01.01.2019 року в закладах є 36 груп : 30 
дошкільних і 6  ясельних ,в яких виховується 657 дітей,  в тому числі 6 
дошкільних груп з короткотривалим перебуванням дітей, в яких виховується 97 
дітей. Навчання здійснюється у 7 відокремлених корпусах, де створені належні 
умови для здобуття вихованцями дошкільної освіти. 

Позашкільна освіта в громаді представлена міським Будинком дитячої 
творчості, де на даний час працює 39 гуртків, у яких займається 639 дітей  
молодшого, середнього і старшого шкільного віку. 
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У 2018 році здійснено всього видатків на галузь освіти 76,4 млн.грн. 

в тому числі за рахунок трансфертів 41,8 млн.грн. (54,7%), за рахунок власних 
доходів 34,6 млн.грн. (45,3%). 
- спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO 
реалізується проект з капітального ремонту - термомодернізації Опорного 
навчального закладу «Баранівська гімназія». Загальна вартість контрактної 
кредитної угоди – 6 896,262 тис. грн., у тому числі співфінансування 
інфраструктурної субвенції – 1 255,217 тис. грн., кошти місцевого бюджету –  
465,832 тис. грн., кошти NEFCO 1 528 826 тис. грн.( І транш та частину ІІ 
траншу). Всього  сума кредиту – 4 949,86 тис. грн., роботи виконані на 60%; 

- реалізовано проект «Капітальний ремонт (термомодернізація) 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. (корпус №1)» Загальна вартість – 1 421,679  тис. грн. 

- уведено в дію футбольне поле зі штучним покриттям на території ОНЗ 
«Баранівська гімназія». Загальна вартість – 1373,929 тис. грн., у т.ч.: 
співфінансування з місцевого бюджету – 623, 929 тис. грн., кошти фонду 
Мінрегіонбуду – 750 тис. грн.; 

- придбано шкільний автобус, вартість якого становить – 1,851 тис. грн., у т.ч.:  
кошти місцевого бюджету – 540 тис. грн., кошти обласного бюджету – 1,311 тис. 
грн.  Автобусний парк відділу освіти тепер нараховує 8 транспортних одиниць, 
але й цього ще недостатньо. Усього шкільними автобусами підвозяться 384 учні 
шкіл, 51 вихованець дошкільних закладів, 139 педпрацівників; 

- для 1 класів у рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» придбано: 
1. Комп’ютерне  обладнання мультимедійного контенту для НУШ: 

- субвенція 149300,00 грн.; 
- кошти у вигляді співфінансування 16589,00 грн. 

2. Меблі для НУШ: 
- субвенція 275940,00 грн.; 
- співфінансування 30660,00 грн. 

3. Дидактичні матеріали для НУШ: 
- субвенція 338130,00 грн.; 
- співфінансування 37570,00 грн. 

 
- придбано 56 путівок для оздоровлення учнів шкіл на базі 

Кам’янобрідського санаторію «Лісова казка» на загальну суму 325,8 тис. грн.; 

- розпочав роботу Баранівський міжшкільний ресурсний центр, на базі 
якого вивчається предмет «Технології» учнями ОНЗ «Баранівська гімназія» та 
Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 та працюють гуртки з технічної й обслуговуючої 
праці, 3-D-моделювання для дітей усієї громади за їхнім бажанням. 
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        Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами освоєна : 

- на заробітну плату 28 400,00 грн.; 
- на придбання спеціалізованих засобів корекції 5 200,00 грн. 
-  

У 2018 році придбано книги у Баранівську ЗОШ №2 та Рогачівську гімназію для 
поповнення бібліотечного фонду: 

- за рахунок власних надходженнь – 11247,40 грн. 
 

 За рахунок коштів місцевого бюджету проведені поточні роботи, а саме: 
- ремонт димової труби котельні Смолдирівської ЗОШ – 66068,40 грн.; 
- ремонт системи водопостачання Острожецької ЗОШ – 25227,00 грн.; 
- послуги енергетичного аудиту – 27000,00 грн.; 
- ремонт системи водопостачання Рогачівського ДНЗ – 20749,00 грн.; 
- послуги консультаційні по управлінню проектом НЕФКО – 167000,00 грн.; 
- ремонт системи опалення Йосипівського ДНЗ  - 37480,00 грн.; 
- розроблено технічну документацію на земельні ділянки – 15618,46 грн.; 
- електровимірювальні роботи по ЗОШ та ДНЗ – 19373,00 грн.; 
- ремонт системи водопостачання та каналізації Баранівського ДНЗ – 

55446,00 грн.; 
- ремонт системи теплопостачання Баранівської ЗОШ №2 – 53843,00 грн. 

 
Соціальна сфера 
 
       Станом на 01.01.2019 р. на обліку у центрі надання соціальних послуг 

УСЗН перебуває  286 одиноких непрацездатних громадян, із них:  
231 – на безкоштовному обслуговуванні; 
55 -  на платному обслуговуванні, 

Обслуговування здійснюють 29 соціальних робітників, 2-і медичні сестри та 
один соціальний робітник із комплексного ремонту. 
          За 2018 рік надано  126 773 послуги, із них 1 456 платних послуг  на суму  
- 37,7 тис. грн.  
Медичними сестрами надано 11 373 соціально - медичних послуг для 1004 
жителів м.Баранівки пільгових категорій та осіб , які опинилися у СЖО. 
        Соціальним робітником з комплексного ремонту надано 1048 послуг для 
238 підопічних (порізка,порубка дров; чистка садків; дрібний ремонт та ін.). 
        Постійно ведеться робота по виявленню громадян, які потребують надання  
соціально - побутових послуг (резерв - 65 чол.). 
        В 2018 році отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу в 
кількості 44 466 од.  (16 380кг.), а саме: 
          - МБФ «Олива» в кількості 40767 од.  ( 14880 кг.) 

-  Коростенська філія МБФ «Відкрите серце»  в кількості 3029 одиниць 
(1500 кг.); 

- Фонд «Рідне Полісся»   (Стасюк В.І.) в кількості 670 одиниць. 
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За звітний період видано гуманітарної допомоги в кількості 39494 одиниць 
для 2209 осіб, які опинилися у СЖО. 
          Здійснено виїзди по старостатах згідно графіку: с. Берестівка, Мирославль, 
с. Гриньки, с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Жари, с. Табори та перевірено роботу 
соціальних робітників, обстежено матеріально- побутові умови проживання  103 
підопічних. 
         Надано соціальну допомогу для 15 – и осіб, які проживають на території 
ОТГ та опинилися в складних життєвих обставинах, щодо оформлення 
документів . 
 - 3 – х  осіб влаштовано в Бердичівський будинок-інтернат; 

- 2 особи влаштовано в БФ «Надія для всіх» смт. Довбиш; 
- 1 особу влаштовано в геріатричний пансіонат с.Іванівка. 

           01.02.2018р. було організовано захід для жителів громади та відвідано  
музей “Поліська хата” у  смт. Полянка в рамках соціально-педагогічної послуги 
«Університет третього віку», а 01.10. 2018 року в Будинку культури ім. А. 
Пашкевича було проведено захід до  Дня людей похилого віку, Дня ветерана за 
участі колективів художньої самодіяльності «Поляночка», «Марківчанка», 
«Берегиня». 
           02.02.2018р. в центрі надання соціальних послуг було організовано 
зустріч батьків, які виховують дітей з  інвалідністю із народним депутатом 
Володимиром Литвином, а також із Баранівським міським головою Анатолієм 
Душком , депутатом Житомирської обласної ради Наталією Кокітко.  Батьки 
мали можливість розповісти про потреби та проблеми дітей з інвалідністю і 
якнайшвидшого відкриття реабілітаційного центру. 
           03.12. 2018 року в Будинку культури ім. А. Пашкевича було проведено 
захід до Міжнародного дня осіб з інвалідністю за участі працівників відділу 
культури, сім’ї , молоді та спорту міської ради. 

Станом на 01.01.2019р. на обліку в центрі надання соціальних послуг 
УСЗН Баранівської міської ради перебуває 46 сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах , в яких виховується 114 дітей. 
 Здійснено виїзди у 18 населених пункти громади, обстежено 223 сім’ї 
(повторно 349), які перебувають у складних життєвих обставинах.  
Для забезпечення комплексного підходу щодо розв’язання складних життєвих 
обставин фахівці із соціальної роботи співпрацювали з Баранівським 
відділенням поліції Новоград-Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., 
представниками старостинських округів, медичними працівниками, РС УДСНС, 
представниками релігійних конфесій. 
          Профілактична соціальна робота з батьками проводилася щодо 
попередження наслідків безвідповідального батьківства, профілактики нещасних 
випадків серед дітей, необхідності дотримання правил пожежної безпеки, 
підготовки дітей до школи, до осінньо-зимового періоду та інше.  4 сім’ї, які 
опинилися в складних життєвих обставинах взято під соціальний супровід. 
          Взято участь у проведені заходів до Міжнародного Дня захисту дітей 
(31.06.2018р.). 
         До Міжнародного дня людей з інвалідністю було благодійно надано 113 
продуктових наборів для дітей з інвалідністю. 
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         Взято участь у заході до Дня Святого Миколая, який відбувся 
19.12.2018 року у Будинку культури ім. А.Пашкевича. 
         Рішенням сесії від 16.12.2017 р.№785 затверджено міську цільову 
соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки. За рахунок 
місцевого та державного бюджетів на умовах співфінансування у 2018 році в 
рамках даної Програми придбано 2 соціальних житла для осіб з числа дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. У вересні придбано квартиру 
№6 по вул. Софіївській, 6 в м. Баранівка Житомирської області (на умовах 
співфінансування коштів місцевого та обласного бюджетів за суму 100 тис. 
грн.). У грудні 2018 року  куплено 2-гу за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 
43, кв.42 Житомирської області (за суму 295 тис.грн.). 
 

За 2018 рік для 402 осіб та сімей, які опинилися в СЖО  надано 1642 
соціальних послуг , а саме: - соціально-педагогічних – 180 
                           -  інформаційних – 1144 
                            - юридичних – 10 
                            - соціально-економічних – 308 
 
          У 2018 році проведено ремонтних робіт на суму 200 тис. грн.. в 
приміщенні для розміщення центру реабілітації: облаштовано санітарну кімнату, 
зроблено опалення, змонтовано пандус. За кошти бюджету участі покладено 165 
кв.м. тротуарної плитки.  
         З метою реалізації на території громади державної політики з питань 
соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності з 01.06.2018 року у структурі виконавчих органів ради діє 
служба у справах дітей Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи. 
Штатна чисельність служби відповідає нормі ст. 4 Закону України «Про органи і 
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та складає 5 штатних 
одиниць (фактично працює - 4). 
При створенні служби у справах дітей міської ради відповідно враховано 
кількість дитячого населення в міській ОТГ, яке складає 60% дитячого 
населення району та кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на первинному обліку ССД РДА. 
 
У 2018 році проведено 5 засідань Комісії з питань захисту прав дітей при 
виконавчому комітеті міської ради та ініційовано службою розгляд 32 питань, а 
саме: 

- Про встановлення днів та годин спілкування з малолітніми дітьми; 
- Про доцільність зміни місця проживання малолітніх дітей; 
- Про доцільність позбавлення батьківських прав; 
- Про необхідність залучення дитини до навчального процесу; 
- Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, 

право власності або право користування яким мають діти; 
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- Про надання статусу дитини- сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
- Про призначення опікунів /піклувальників над дітьми-сиротами,  дітьми, 

позбавленими батьківського піклування 
- Про стан утримання та виховання малолітніх дітей в сім’ях, де батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 
- Про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

 
      На засідання виконавчого комітету міської ради службою у справах дітей  
винесено розгляд 33 питань щодо захисту особистих, майнових та житлових 
прав. За поданням служби у справах дітей рішенням виконавчого комітету 
міської ради: 

- Надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування 7 дітям; 

- Влаштовано в сім’ї опікунів/піклувальників 5 дітей; 
- Надано 14 дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, 

право власності або право користування яким мають діти; 
 
       Службою у справах дітей із залученням суб’єктів соціальної роботи 
дотичних до роботи з дітьми здійснено 89 обстежень матеріально-побутових 
умов сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
 
Протягом 6-ти місяців 2018 року до служби у справах дітей надійшло 101 
звернення громадян з питань діяльності служби у справах дітей. 
 
За дорученням міського голови представником служби у справах дітей взято 
участь у 10 судових засіданнях по захисту прав та законних інтересів дітей. 
 
У грудні 2018 року службу у справах дітей на рівні ОТГ підключено до Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти».  
 

 
Культура,  Фізична культура і спорт 
 
 

В Баранівській громаді збережена мережа та структура закладів культури, 
яка приведена  у відповідність до встановлених в державі соціальних нормативів 
та включена до державного реєстру України. На сьогодні  функціонує 24 заклад  
культури клубного типу, а саме: 1 Будинок культури,  8 сільських Будинків 
культури, 15 сільських клубів. 
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В 2018 році були проведені наступні культурні та спортивні 

заходи: 
 

№ 
п/п 

Заходи культури 
Зміст заходу 

Видатки 
(грн.) 

1 Святкування Водохреща 
 Різдвяний вернісаж 

5251,00 

2 Урочистості з нагоди Дня соборності України. Покладання 
квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку 

140,00 

3 Вшанування пам’яті жертв Голокосту (покладання квітів) 518.00 

4 Покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам-афганцям 140,00 

5 День героїв небесної сотні (покладання квітів) 140,00 

6 Концертна програма Черкаського академічного 
заслуженого народного хору з нагоди 80-ти річчя 
А.Пашкевича 

13200.00 

7 Міжнародний День прав жінок і Миру 2172,00 

8 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Мамина весна» 2130,00 

9 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорової пісні пам’яті 
 А. Пашкевича «Мамина вишня»18000 –подарункові 
набори 

47489,50 

10 Обласний фестиваль ветеранських колективів 1116,00 

11 Конкурс хореографічного мистецтва «В ритмі танцю» 1040,00 

12 Конкурс дитячої та юнацької хорової творчості 1040,00 

13 Урочистості з нагоди відзначення Дня пам’яті і 
примирення та Перемоги українського народу над 
фашизмом у ІІ світовій війні (покладання квітів) 

680,00 

14 Літературно-музичне свято до Дня матері та день героя с. 
Мирославль 

6675,00 

15 Свято Трійці (с. Смолдирів) 7560,00 

16 День рибалки 25810,00 

17 Свято Івана Купала 5434,00 

18 Свято Рушника (с. Кашперівка) 10000,00 

19 Лесині джерела 637,50 

20 Творчий вечір Пасічника М П 280,00 

21 День незалежності України (покладання квітів) 77,00 

22 Святкування Дня селища Полянка 9500,00 

23 Святкування дня Села (с. Марківка, с. Глибочок) 5500,00 

24 День вшанування пам’яті загиблих учасників АТО  5500,00 

25 Урочистості до Дня міста Баранівка 68230,00 
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26 Святкування Дня села Рогачів    4423,00 

4423,00 27 Всеукраїнський фестиваль «Феєрія зірок» 5000,00 

28 Святкування Дня Села (с. Вірля) 5001,00 

29 Святкування Дня Села (с. Климентіївка) 5001,00 

30 Святкування Дня Села (с. Суємці, с. Жари) 
 

5051,00 

31 Святкування Дня села Острожок 4851,00 
4851,00 32 Урочистості до Дня працівників культури та аматорів 

народного мистецтва 
25000,00 

33 День захисника України 1240,00 

34 День гідності та Свободи (покладання квітів) 100,00 

35 День пам’яті жертв Голодомору (покладання квітів) 280,00 

36 День пам’яті жертв Голодомору Полянки (покладання 
квітів) 

180,00 

37 50 років школи мистецтв 22250,00 

38 Заходи до Дня Святого Миколая 19800,00 

39 Урочисте відкриття міської Новорічної ялинки 10000,00     

 Разом 315119,00 

         Крім того в 2018 році проведено творчі звіти колективів художньої 
самодіяльності клубних закладів  Баранівської ОТГ. 
 
       Заходи спорту: 
 
      Проведено 73 регіональних змагання з олімпійських видів спорту на 
фінансування яких витрачено 90,8 тис. грн. 
      Прийнято участь у 9 всеукраїнських змаганнях  з олімпійських видів спорту  
на які витрачено 17,6 тис. грн. 
      Згідно рішення сесії Баранівської міської ради в 2018 році перераховано 
фінансову підтримку футбольному клубу «Керамік» в сумі 247 000,00 грн. 
       На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна 
школа, в якій систематично займається 320 дітей з таких видів спорту: футбол, 
волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ забезпечено необхідним 
спортивним інвентарем та спортивними спорудами. 
          Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту у вересні 2018 р. виданий наказ 
про покращення роботи Баранівської ДЮСШ щодо розвитку спорту, підготовки 
спортсменів до складу збірних команд області. З цією метою діють відділення 
ДЮСШ в смт. Першотравенськ, смт. Полянка та с. Кашперівка.         
          Протягом даного періоду проведено 31 місцевих змагань, взяли участь                   
у  42  обласних та у 9 Всеукраїнських спортивних змаганнях. Також вихованці 
Баранівської ДЮСШ юнаки 2006-2007 рр.н. взяли участь в м.Луків, Республіка 
Польща в Міжнародному Турнірі з футболу під девізом «Добре місце для 
спорту», демонструючи гарні результати, зокрема: 
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- Відкритий чемпіонат Житомирської області з легкої в приміщенні серед 
дорослих (2000 р.н. та старші) та юнаків (2001-2005 р.н.) 12-13 січня 2018 р. 
м.Житомир. Юнаки – VI місце. 
- Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків (2001 р.н. та 
молодші) з 28.01. по 01.02.2018 р. м.Суми. 

- Хоменко Софія у складі збірної команди Житомирської області приймала 
участь у цих змаганнях (біг 60 м. 200 м.). 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед 
спортсменів ДЮСШ (2000 р.н. і молодші) 17-18 січня 2018 року  
смт.Першотравенськ -  Баранівська ДЮСШ –  І місце. 
- Чемпіонат Житомирської області з міні-футболу «Даруймо радість дітям» (діти 
2005 р.н.) 
ФОК м.Баранівка 06.02.2018 р. – І місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з легкоатлетичного двоборства 
серед юнаків та дівчат (2003 р.н. та молодші) в приміщенні 24 лютого 2018 р.: 

- 60 м + 200 м – Хоменко Софія - І місце; 
- 60 м + 800 м – Куцан Інна  - І місце; 
- 60 м + 400 м – Давидюк Магдалина – IVмісце; 
- 60 м +1500 м – Андрухова Каріна – ІІ місце; 
- 60 м + 200 м – Огородник Денис – І місце; 
- 60 м + 400 м – Радчек Денис – ІІ місце. 

- Чемпіонат України серед спортсменів ДЮСШ, СДЮШОР, спеціальних 
навчальних закладів спортивного профілю з важкої атлетики  
04-09.02.2018 р. м.Харків.  
Баранівська ДЮСШ – X місце. 
- Першість Житомирської області ВДФСТ «Колос» з футзалу серед ДЮСШ 
(2007 р.н.) 20 лютого 2018 р. смт.Головіно – ІІІ місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирьскої області з важкої атлетики серед 
спортсменів юніорів (19998 р.н. і молодші) 01-02.03.2018 р. м.Новоград-
Волинський. Баранівська ДЮСШ – ІІ місце. 
- Всеукраїнські змагання ГО «ВФСТ «Колос» з міні-футболу                             
смт. Немішаєве, Київської обл. 09.03.2018 р., Баранівська ДЮСШ - ІІ місце. 
- Чемпіонат Житомирської області з волейболу серед вихованців ДЮСШ 
(дівчата) 16-17 березня 2018 року. м.Житомир – ІІІ місце. 
- Чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед дітей (2005 р.н. та 
молодші)  16-17 березня 2018 року. смт.Першотравенськ – І місце. 
- Чемпіонат України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики м.Берегове 27-
31 березня 2018 р. 

- Падун Альона (вагова категорія 48 кг) – VI місце; 
- Броннікова Вікторія (вагова категорія 75 кг) – IX місце 

- Відкритий чемпіонат з легкої атлетики м.Житомир (закрите приміщення) 11 
квітня 2018 р. : 

- Хоменко Софія 60 м. – І місце; 
- Куцан Інна 400 м. – IVмісце; 
- Естафетний біг (хлопці) – І місце. 
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- Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років Всеукраїнського 
відкритого турніру пам’яті Героїв Чорнобиля з важкої атлетики     м.Славутич 
14-18.04.2018 р.: 

- Майорова Ілона (вагова категорія 40 кг) – X місце; 
- Давидюк Єлизавета (вагова категорія 58 кг) – VIIIмісце; 
- Бронікова Вікторія (вагова категорія 69 кг) – ІІ місце. 

- Фінал Всеукраїнських змагань ГО «ВФСТ «Колос» з міні-футболу серед 
юнаків (2005 р.н.) 20-22 квітня 2018 р. м.Хотин  Чернівецька обл.- IV місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед юнаків до 
12 років (2001 р.н. та молодші) 26-27 квітня 2018 р. смт.Першотравенськ –  І 
місце. 
- Чемпіонат області з волейболу серед вихованців ДЮСШ (юнаки)        27-28 
березня 2018 р. м.Житомир – ІІ місце. 
- Фінальні змагання на приз «Шкіряний м’яч»   
30 квітня -  м.Новоград-Волинський - юнаки 2007 р.н. – ІІ місце; 
                 -  м.Радомишль - юнаки 2005 р.н. – ІІ місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з легкої атлетики серед дорослих, 
юніорів (1999-2000 р.н.) та юнаків (2001 р.н. та молодші) м.Бердичів 12 травня 
2018 року: 
- Хоменко Софія              біг 100 м – ІІІ місце; 
- Бочарова Юлія              біг 100 м – ІІ місце; 
- Хоменко Софія              біг 400 м – IVмісце; 
- Барвінок Богдан            біг 100 м – ІІ місце; 
- Іщук Дмитро                 біг 200 м – ІІ місце; 
- Колбут Владислав         біг 200 м – ІІ місце. 

- Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років з важкої атлетики 
м.Чорноморськ 10-15 травня 2018 року: 
- Броннікова Вікторія (вагова категорія 75 кг) – VI місце; 
- Жулінська Каріна (вагова категорія 69 кг) – IX місце. 

- Міжнародний турнір з футболу  серед юнаків 2006 р.н., республіка Польща  
м.Луков – 22-23 липня 2018 року – IV місце (12 команд). 
- Всеукраїнські змагання з футболу серед юнаків 2006 р.н. «Даруймо радість 
дітям» м.Скадовськ 
1-8 липня 2018 року – Х місце (18 команд). 
- Всеукраїнські змагання з футболу серед юнаків 2005 р.н. «Даруймо радість 
дітям» м.Скадовськ 
8-15 липня 2018 року (2005 р.н.) -  V місце (16 команд). 
- Чемпіонат України серед молоді до 23 років з важкої атлетики м.Коломия, 
ФСК «Локомотив» 07-11 серпня 2018 року: 
- Верхогляд Христина (вагова категорія 69 кг) – VI місце; 
- Бронікова Вікторія (вагова категорія 75 кг) – VIII місце; 
- Гаврилюк Тетяна (вагова категорія 90 кг) – IV місце. 
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- Змагання з легкоатлетичної естафети у залік Спортивних ігор школярів 
Житомирської області (2018-2019 н.р.) 15 вересня 2018 р. м.Коростишів. 
Команда Баранівської громади – І місце серед громад Житомирської області. 
- Чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед ДЮСШ -                       
21 вересня 2018 року смт.Першотравенськ, І місце Баранівська ДЮСШ. 
- Чемпіонат України з важкої атлетики серед дівчат до 15 років, 08-12 жовтня 
2018 року м. Миколаїв). 
- Броннікова Вікторія стала чемпіонкою України.  

Також протягом вказаного періоду було проведено 34 місцевих 
спортивних змагань із олімпійських та не олімпійських видів спорту, 8 із яких 
мали статус відкритих чемпіонатів, у яких взяли участь команди з інших 
районів Житомирської області та інших областей України. Це відкритий Кубок 
Баранівської ОТГ з волейболу серед чоловічих команд пам’яті тренера Миколи 
Якобчука; відкритий чемпіонат громади з міні-футболу пам’яті директора 
Баранівського фарфорового заводу Василя Хоменка; 2 відкриті міжобласні 
турніри з баскетболу; відкритий обласний турнір з важкої атлетики; відкритий 
турнір з футболу серед юнаків 2004-2005 р.н., присвячений воїнам, загиблим в 
АТО та відкриті чемпіонати Баранівської ДЮСШ. 
          Для якісної підготовки та участі спортсменів громади в обласних та 
Всеукраїнських змаганнях за рахунок відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
проведено тренувальні збори для вихованців Баранівської ДЮСШ з футболу та 
легкої атлетики. 
          Стан розвитку фізичної культури і спорту було заслухано на засіданні 
виконкому Баранівської міської ради.         
          Відповідно до спільного положення відділів освіти, культури, сім’ї, молоді 
та спорту Баранівської міської ради «Про проведення Спортивних ігор серед 
школярів ЗОШ 2018-2019 навчальному році» проводяться спортивні змагання 
серед учнівської молоді з таких видів спорту, як міні-футболу, волейбол, 
баскетбол, тенісу настільний, шашки, шахи, легка атлетика, шкільне 
багатоборство, спортивний туризм. Крім того, регулярним є проведення змагань 
в рамках шкільних спартакіад, міжшкільні змагання з ігрових видів спорту 
(футбол, волейбол, баскетбол тощо). 
          В громаді велика увага приділяється розвитку спорту серед ветеранів. 
Протягом 2018 року проведено 4 міських змагань серед ветеранів з волейболу, 
футболу, тенісу настільного та шахів. Систематично займається фізичною 
культурою і спортом близько 70 спортсменів ветеранів. 
         Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей                       
з обмеженими фізичними можливостями. Створені умови для заняття  регбі на 
інвалідних візках.        
          Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл.  
          7 вересня у спортивній залі Вінницького державного педагогічного 
університету ім. М.Коцюбинського м.Вінниця відбувся II відкритий Чемпіонат 
України з регбі на візках. За результатами Другого відкритого регіонального 
чемпіонату з регбі на візках переможцем стала команда з Житомирщини 
«Спарта». 
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          Відповідно до затвердженого плану проведення заходів з нагоди Дня 
незалежності України 24 серпня 2018 року на Міському стадіоні відбулася 
перша Спартакіада серед команд старостинських округів Баранівської громади, 
в якій взяли участь 9 збірних команд.  Змагання проводились з таких видів 
спорту: міні-футбол, волейбол, легка атлетика, теніс настільний, шахи, кульова 
стрільба, штовхання ядра та пертягування канату. Переможці та призери 
Спартакіади були нагороджені кубками, грамотами. Загальна кількість 
учасників, які взяли участь в даній Спартакіаді близько 200 чол. 

На виконання плану заходів щодо підготовки та проведення на території 
громади заходів з нагоди Дня фізичної культури та спорту, Всеукраїнського 
олімпійського уроку та Олімпійського тижня 8 вересня 2018 року на Міському 
стадіоні відбулася футбольна зустріч розіграшу Суперкубку громади з футболу.  

Також в Баранівській ДЮСШ, в ЗОШ громади та у Баранівському 
професійному ліцеї було проведено Олімпійські уроки, класні години, спортивні 
змагання з  футболу,  міні-футболу  та   легкої   атлетики, волейболу, тенісу 
настільного. 

У зв’язку з великою суспільною значимістю проведення заходів, 
направлену на утвердження здорового способу життя, забезпечення розвитку 
олімпійського руху в Україні та залучення дітей до спорту протягом 
Олімпійського тижня в даних заходах взяли участь ветерани спорту, тренери-
викладачі, провідні спортсмени та вихованці ДЮСШ. 

Крім того, на Міському стадіоні 18 травня 2018 р. завершився обласний 
етап ІХ спартакіади серед збірних команд органів місцевого самоврядування, 
який проходив під традиційним гаслом «Спорт об’єднує всіх в одну команду». 
          Протягом 2018 року збірні команди громади приймали участь в обласних 
галузевих спартакіадах та обласних літніх сільських спортивних іграх 
Житомирщини та зайняли 7 загальнокомандне місце. 
          За станом на 01.01.2019 року в районі нараховується 82 спортивні 
споруди: 1 стадіон, 61 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків з 
тренажерним обладнанням, 1 тенісний корт, 2 майданчика з синтетичним 
покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 8 спортивних 
залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          З 01 по 30 квітня 2018 року було організовано та проведено спільні заходи 
в рамках Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота», 
зокрема ремонт та облаштування спортивних споруд та майданчиків 
загальноосвітніх шкіл громади та в місцях масового відпочинку населення. У 
ході місячника проведено необхідні ремонтні роботи безпосередньо на кожній 
визначеній спортивній споруді. 
          Разом з тим збірні команди Баранівської ДЮСШ 2006 та 2008 років 
народження взяли участь в Чемпіонаті Житомирської області з футболу серед 
юнаків U-12 та U-10. 
          Вихованці Баранівської ДЮСШ 2002 та 2004 рр.н. взяли участь                          
в повноцінному Чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської 
області. 
          Футбольний клуб «Керамік» брав участь в Першості Житомирської 
області з футболу 2018 р. зайняв ІІ місце та футбольна команда «Баранівка» в 
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Чемпіонаті Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+ зайняла 
ІІІ місце. 
          Постійно проводяться фінали обласних галузевих Спартакіад, футбольних 
матчів обласного рівня та дитячі футбольні турніри обласного та 
Всеукраїнського рівнів. 
          За сприянням Житомирської обласної ради був організований та 
проведений обласний щорічний конкурс «Краща спортивна громада 
Житомирщини», в якому перемогу виборола Баранівська ОТГ. За рахунок 
коштів обласного бюджету за перемогу в даному конкурсі проведено 
капітальний ремонт підтрибунних приміщень (роздягалень) центральної 
трибуни Міського стадіону.  
          Станом на 01.01.2019 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені 
до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.          
          На галузь фізична культура і спорт в 2018 р. було виділено: на утримання 
Баранівської ДЮСШ виділено 726,56 тис. грн., спортивні заходи 123,5 тис. грн. 
           
         Баранівська громада зайняла перше місце в щорічному конкурсі «Краща 
спортивна громада Житомирщини» та отримала фінансове заохочення в сумі 
200 тис.грн. Ці кошти направлено у фізкультурно-оздоровчий комплекс на 
ремонт роздягальні, купівлю меблів, туалету блокового, газонокосарки, 
кущоріза і бензопили. Придбали також комп’ютер для ДЮСШ. 
 

 
Охорона здоров’я 
 

В Баранівці функціонують КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» та Баранівська комунальна центральна районна лікарня. В місті є 
аптеки різної форми власності. 

      КУ «Баранівський центр ПМСД» Баранівської міської ради було 
реорганізовано шляхом перетворення в КНП «Центр ПМСД» Баранівської  
міської ради з 01.04.2018 року. На І півріччя 2018 року було виділено 4 685,985 
тис. грн. медичної субвенції. З 01.07.2018 року заключено договір з НСЗУ на 
послуги по наданню первинної медичної допомоги населенню Баранівської ОТГ 
та Першотравенської селищної ради. 

     За ІІ півріччя від НСЗУ надійшло 6 511,959 тис.грн. за надані медичні 
послуги та 775, 8 тис. грн. з бюджету Баранівської міської ради. 

      Кошти місцевого бюджету було витрачено на оплату комунальних 
послуг, та відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення 
(онкохворі, гемодіаліз, туберкуліну, і т.д.). 

      Поточні та капітальні ремонти в 2018 році не проводились. 
       За кошти НСЗУ було придбано автомобіль «ГАЗ 2752-114» 2005 року 

випуску в сумі 116 105 гривень  та автомобіль «ВАЗ  21103» 2001 року випуску 
за ціною 77 380 грн., також  10 багатофункціональних пристроїв на 53,4 тис грн, 

      Для забезпечення табеля оснащення сімейних лікарів в 2018 році було 
придбано медичне обладнання на суму 179,011 тис. грн.. 



 18 
      Після заключення договору з НСЗУ стан фінансування підприємства 

покращився, що дає змогу поліпшувати матеріально-технічну базу та 
матеріальне забезпечення працівників. 

Станом на 01.01.2019р. в Баранівській КЦРЛ медичну допомогу надають: 42 
лікарі, 7 зубних лікарів, 113 середнього медичного персоналу, 54 молодшого 
медичного персоналу.  

  КЦРЛ представлена районною поліклінікою з потужністю 350 відвідувань в 
день та стаціонарними відділеннями на 155 ліжок, з них: 

терапевтичні – 30 ліжок (із них кардіологічних – 15 ліжок); 
інфекційні дорослі – 5 ліжок 
                   дитячі – 10 ліжок;  
хірургічні – 25 ліжок; 
травматологічні – 15 ліжок; 
пологові - 20 ліжок; 
гінекологічні – 15 ліжок; 
неврологічні – 20 ліжок; 
педіатричні – 15 ліжок. 
 
У 2018 році за рахунок коштів спеціального фону (благодійних коштів та 

коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)) було придбано обладнання і предмети довгострокового користування на 
суму 316740,00 грн.: 

Апарат штучної вентиляції легень «Малятко» - 199900,00 грн., 
Аквадистилятор – 10000,00 грн., 
Проектор з проекційним екраном – 10266,00 грн., 
Стерилізатор ГП-80 – 11850,00 грн., 
Комплект меблів (5 компл.) – 55336,00 грн., 
Ноутбуки (3 шт.) – 21000,00 грн., 
Принтер (2 шт.) – 8388,00 грн. 
 

Земельні відносини 
На виконання Програми у 2018році реалізовано наступні заходи: 
 

- Затверджено Детальні плани території земельних ділянок комунальної 
власності Баранівської ОТГ: 

- детальний план території земельної ділянки по вулиці Івана Франка для 
зміни цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення для ведення особистого селянського господарства на землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій; 

- детальний план території земельної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для 
продажу на земельних торгах; 
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- детальний план території в межах вулиць: Звягельська, 

Ярослава Мудрого, Г.Сковороди, Калинова в м.Баранівка. Для розміщення 
будівлі прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру ; 

- детальний план території загальною площею 0,1600 га в селі Рогачів зі 
зміною цільового призначення з земель сільськогосподарського 
призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення; 

- детальний план території розміщення будівлі прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру в м.Баранівка, 
вул.Звягельська,7б; 

 
Відповідно до ст.128 Земельного кодексу України за рахунок авансових 

внесків, сплачених покупцями земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, проведено експертну грошову оцінку та продано у приватну 
власність 3 земельні ділянки загальною площею 0,8782 га. Від продажу 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 2018 році до 
міського бюджету надійшло 236,74 тис.грн. 

Важливою складовою дохідної частини міського бюджету є орендна плата 
за землю та земельний податок. Від орендної плати за землю з юридичних осіб у 
2018 році до міського бюджету надійшло 3 240,82 тис. грн.; від орендної плати 
за землю з фізичних осіб у 2018 році до міського бюджету надійшло 221,92 тис. 
грн. 

У 2018 році підготовлено 6 земельних ділянок комунальної власності для 
продажу у 2019 році на земельних торгах: 

- площею 0,0805 га на вул. Першотравенській,2ж для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

- площею 0,0083 га на вул. Звягельській,7в для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі; 

- площею 2,3000 га на вул. І.Франка,106 для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

- площею 2,3000 га на вул. І.Франка,106 для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

- площею 0,0700 га на вул.І.Франка,108 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (АЗС); 

- площею 0,1000 га на вул.І.Франка,110 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (АЗС) – продаж права оренди. 
           Також в минулому році Баранівською міською радою було укладено з 
сільгоспвиробниками, які орендують земельні частки (паї), 23 угоди про 
соціальне партнерство на загальну суму 422 599,40 грн. 
            Отримано коштів від здачі в оренду об’єктів комунальної власності на 
суму 26 тис. грн. 
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            У 2018 році передано землі з державної у комунальну власність 
Баранівської громади загальною площею 4351 га, які розташовані за межами 
населених пунктів на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
 
            Постійно ведеться робота щодо забезпечення земельними ділянками 
учасників АТО. Заведено окремий реєстр заяв учасників АТО на виділення 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку. Всі 
заяви учасників АТО, які проживають на території громади та бажають 
отримати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, задоволені. 
 
            Надання адміністративних послуг 
 

Центром надання адміністративних послуг за 2018 рік  надано 6582 
адміністративні послуги. 

 Відповідно до рішення 18 сесії VIIІ скликання Баранівської міської ради 
від 14.03.2018 року №1030 суб’єктам звернень  надавалось 45 видів послуг, а 
саме: 

- послуга щодо вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 
25-и і 45-и річного віку ( надано 608 послуг); 

- послуги з надання відомостей з державного земельного кадастру та 
вирішення земельних питань (надано 2675 послуг); 

- послуги щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців, та громадських формувань (надано 399 послуг); 

- послуги з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень  (надано 2900 послуг). 

Загальна сума адміністративних зборів за надання  послуг  через ЦНАП  у 
2018 році становить 366,379 тис. грн.  

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

До складу реєстраційної служби  входить сектор реєстрації місця 
проживання фізичних осіб реєстраційної  служби  Баранівської міської ради,    
який здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб. 
 Метою діяльності реєстраційної служби є реалізація, на території 
об’єднаної громади, державної політики у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців,  реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених 
законодавством України, нормативно-правовими актами та положенням про 
реєстраційну службу. 

 
За 2018 р. реєстраційною службою надано  10580 адміністративних 

послуг, до місцевого бюджету надійшло 309 662 грн.  
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Надано наступні адміністративні послуги: 
 у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання 

/перебування осіб : 
 зареєстровано місце проживання 1089 осіб; 
 знято з реєстрації місця проживання 807 осіб, в т.ч. по рішенню суду – 15 

осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання – 1980; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації 

будинків -2939; 
 видано будинкових книг -612.  

Станом на 01.01.2019 року в Реєстр територіальної громади внесено 
відомості щодо 8622 осіб. 

           у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
 підприємців проведено державну реєстрацію: 
          - 105 фізичних осіб-підприємців, у тому числі 82,  у яких місце 
проживання зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
          - 14  юридичних осіб, у т.ч. 12, які здійснюватимуть діяльність на території 
Баранівської ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у 
тому числі змін до установчих документів юридичної особи -136; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-
102, у т.ч. 65 осіб, у яких місце проживання зареєстроване на території  
Баранівської ОТГ;  
           - припинено юридичних осіб в результаті її ліквідації, реорганізації – 24, у 
т.ч. 6-місцезнаходження у яких  на території Баранівської ОТГ; 
         - внесено 2 рішення про припинення юридичних осіб ; 
         - внесено 1 рішення про відміну рішення про припинення юридичних осіб. 

у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень : 
     -    зареєстровано право власності – 1512;  
     -    реєстрація іншого речового права  -1257. 

 
 
Управління об’єктами комунальної власності 
 

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

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

Станом на 01.01.2019р. валовий дохід по підприємству становить 4 229 231 
грн. (з ПДВ), що  на 48% більше за 2017рік. (2856059грн.). 

Витрати 2018рік – 2714,5 тис. грн., що в порівняні  з  2017р.- 2227,6 тис. грн. 
на 22% більші.   
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Дохід за 2018рік в порівнянні з 2017роком. виріс за рахунок 
- збільшення об’ємів стоків - на 741,0 тис.грн.(2017р – 86,4тис.м.куб, 2018р 

– 99,9тис.м.куб.); 
- за рахунок коригування тарифів на водопостачання та водовідведення.; 
- збільшення продажу піску - на 315,5тис.грн.(2017 – 1609 м.куб., 2018 – 

6434 м.куб.); 
- збільшився дохід від наданих авто послуг 2018 - 302тис.грн., 2017р. – 293 

тис.грн. 
 
Основні види витрат в 2018 році: 
 
Водопостачання: 
введено в експлуатацію станцію знезалізнення баштового типу – 1200 

тис.грн.; 
заміна ділянок водогону центральної частини Баранівки – 120 м.п.(вул. 

Соборна 9а, провул. Червоний), реконструкція водорозподільних систем 
колодязів (Будинок дитячої творчості, вул..Поліська) – 36 тис.грн.; 

 очищення, ремонт, дезінфекція РЧВ, башти Рожнова та магістралі 
водопостачання с. Зеремля - 12 тис.грн. ; 

 закуплено резервний насосний агрегат Willo – 47 тис.грн.. 
Водовідведення: 
проведено резервну лінію електропостачання 380кВ КНС№2 - 250 м.п. – 18 

тис.грн.; 
проведено відновлення двох пошкоджених силових кабелів 10 кВ – 22 

тис.грн.; 
закінчено шиферну покрівлю основного корпусу очисних споруд більше 

600 кв.м. – 44 тис.грн.; 
відремонтовано вікна, двері та м»яку покрівлю,площею 100 кв.м. на 

КНС№2 – 15 тис.грн 
Транспорт: 
для забезпечення потреб у вивезенні рідких нечистот проведено 

капітальний ремонт двигуна автомобіля ГАЗ53 АС,встановлено ГБО, 
акумуляторну батарею, замінено вакуумний насос – 50 тис.грн.; 

 проведено ремонт екскаватора АТЕК – 39 тис.грн. 
Кар»єр: 
проведено рекультивацію піщаного кар»єру – 4050 кв.м. - 8 тис.грн.; 
проведено складування 1350 куб.м. піску – 56тис.грн. 
Готель: 
проведено вартісну оцінку готелю – 6 тис.грн.; 
проведено ремонтні роботи опалення, заміна вікон на енергозберігаючі – 23 

тис.грн.; 
   А також, понесені витрати на лабораторні дослідження вод, стоків, піску 

склали – 21тис. грн.. 
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Собівартість по водопостачанню становить 23,70грн./м.куб., при тарифі 

для населення – 13,00 грн./м.куб, для с. Зеремля 12,0 грн./м.куб, для організацій 
– 22,22 грн./м.куб.. 

Собівартість по водовідведенню становить 17,96 грн./м. куб., при тарифі для 
населення – 16,50 грн./м.куб, для організацій – 26,78 грн./м.куб.. 

Баранівською міською радою в 2018 року було виділено коштів на 
відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги та 
розміром витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка міськводоканал» 294,2 
тис.грн. 

На здійснення капітального ремонту покриття в житловому будинку за 
адресою вул. Звягельська, 40-б в м. Баранівка для ОСББ «Надія» спрямовано 
кошти в сумі  450,910 тис. грн., в тому числі: кошти місцевого бюджету -100,910 
тис. грн.,  кошти обласного бюджету 300 тис. грн., кошти на соціально – 
економічний розвиток  - 50 тис. грн. 
 

На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ були 
в 2018 році виділені кошти: 

- КУ «АМОР» - 307,0 тис. грн.; 
 
      Виділено кошти з місцевого бюджету на запити організацій різних форм 
власності на виконання програм: 

-  поліція – 10 тис грн,  
-  ДСНС – 20 тис грн,  
-  ветлікарня - 20,0 тис. грн.; 
-  трудовий архів – 66,9  тис. грн.; 
-  підтримка ради ветеранів – 3,4 тис. грн.; 
-  УПСЗН (компенсація фізичним особам за догляд) -  51,9  тис. грн.; 
-  розвиток рибного господарства – 50 тис. грн. 

 
         З метою залучення грантових коштів міська рада постійно бере участь у 
конкурсах.  Місто Баранівка приєдналося до Європейської ініціативи "Мери за 
економічне зростання (М4EG)", в рамках якої у 2017 році працівники 
Баранівської міської ради у партнерстві з Інститутом громадянського 
суспільства написали заявку та залучили кошти гранту Європейського Союзу 
(795,754 тис. євро) для реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного 
бізнесу Баранівської міської ОТГ». 
         Баранівська громада отримала відзнаку від Світового Банку за один з 
найкращих Планів місцевого економічного розвитку (серед 124 громад-
учасниць з 6 країн), який розроблявся командою проекту.  
         На Саміті мерів – отримано нагороду (Бруківка «Рубін» 150 м2) за 
економічний розвиток громади шляхом реалізації проекту «Молодіжний кластер 
органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ». Метою проекту «Молодіжний 
кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» є економічне зростання 
громади на основі розбудови горизонтальних ділових зв’язків – так званого 
кластеру – між екологічно орієнтованими місцевими виробниками, покращення 
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локального бізнес-клімату та розвитку відповідної інфраструктури. Термін 
реалізації – 3 роки. 
        В рамках проекту у 2018 році: 
- придбано високоякісне сучасне обладнання для роботи  технічного та 
швейного коворкінгів на суму 18,5 тис. євро; 
- 16,7 тис. євро передбачено для будівництва морозильного сховища для 
ягід для діяльності СОК «Комора»; 
- 160 тис. євро передбачено на будівництво міні-сироварні  для роботи СОК 
«Мілка 2018»; 
- 160 тис. євро передбачені на будівництво приміщення торгово-
тренінгового центру; 
- розроблено проектно-кошторисну документацію «Будівництво прозорого 
офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру у м. 
Баранівка» та «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. 
Рогачів»; 
- створено Комунальну установу «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР»  Баранівської міської ради; 

- створено три сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «Мілка – 
2018», «Комора»,  «Смолка 2017»; 

- здійснено зариблення водойми  р.Смолка, а саме: закуплено білий амур і 
короп (близько 1,5 тони).  

         Два роки поспіль у громаді діє громадська ініціатива Бюджет участі, яка 
дає можливість усім жителям втілити свої задуми в життя. За підсумками 2017 
року оновлено краєзнавчий музей у Кашперівській школі та облаштовано 
територію майбутнього реабілітаційного центру. Фінансування проектів – 
переможців 2018 року буде здійснюватися у 2019 році. 
 
        У 2018 році члени Громадської ради подали заявку на конкурс і отримали 
фінансування для реалізації проекту «Ревіталізація  туристичного простору 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» (28.5 тис.грн), 
метою якого є інформування населення громади про туристичні об’єкти ОТГ 
(банер, буклети), залучення  жителів до відновлення туристичних об’єктів та 
активізація до розвитку власної справи на основі туризму ОТГ(проведення 
навчальних тренінгів).  
       Баранівська міська ОТГ отримала грант на впровадження заходів з 
підвищення енергетичної ефективності завдяки  Програмі «U-LEAD з 
Європою» та проекту «Реформа в сфері енергоефективності України», що 
виконується GIZ за дорученням уряду Німеччини (140 тис.грн.). Даний грант 
використано на впровадження системи енергомоніторингу (2 роки 
безкоштовного користування спеціалізованим програмним забезпеченням для 
103 об’єктів) та залучення експертної організації для розробки Плану дій зі 
сталого енергетичного розвитку і клімату громади до 2030 року, який вже 
затверджено. 
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 У вересні 2018 році Баранівська ОТГ стала учасником проекту 
«Енергоефективність у громадах ІІ», що впроваджується GIZ за дорученням 
Програми «U-LEAD з Європою». Передбачає безкоштовне навчання 2 фахівців, 
надання комплексу вимірювальних приладів для енергетичних обстежень, 
допомогу у залученні інвесторів для проектів з енергоефективності (наразі 
проводяться тендерні закупівлі). 
       Спільно з проектом «Енергоефективність у житловому секторі»  (IFC, Група 
Світового банку) розроблено Програму термомодернізації багатоквартирних 
будинків ОТГ. 
 
     Бачення розвитку громади в усіх сферах життєдіяльності сформоване у 
Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року, яка була 
розроблена міською радою за підтримки Інституту громадянського суспільства. 
Під час роботи над Стратегією розроблено символіку громади – герб, прапор, 
гімн, брендування та визначено, що Баранівська громада – це органічний 
простір щедрої природи, активних громадян, інновацій та органічного 
виробництва. 
 
 
  
 

 
 
 

Головний  бухгалтер                                                                   Л.А.Цимбалюк 
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