
1 
 

ПРОЄКТ 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                   № _____ 

Про заслуховування інформації 

про результати діяльності 

Новоград-Волинської окружної прокуратури 

за 2020 рік та 1 квартал 2021 року 

 

Відповідно до пункту 40 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про прокуратуру», з метою 

виконання функцій, покладених на органи прокуратури, міська рада  

 ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію про результати діяльності Новоград-Волинської окружної 

прокуратури за 2020 рік та 1 квартал 2021 року взяти до відома (додається). 

 

Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ 
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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності Новоград-Волинської 

окружної прокуратури за 2020 рік та 1 квартал 2021 року 

Відповідно до ст.6 Закону України «Про прокуратуру», керівники 

окружних прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради 

інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про 

результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених 

статистичних та аналітичних даних.  

З огляду на вказане інформую, що відповідно до наказу Генерального 

прокурора від 17.02.2021, з 15 березня 2021 року розпочала свою роботу 

Новоград-Волинська окружна прокуратура, яка поширює свою юрисдикцію на 

територію новоствореного Новоград-Волинського району у складі територій 

Баранівської міської, Барашівської сільської, Брониківської сільської, 

Городницької селищної, Довбиської селищної, Дубрівської сільської, 

Ємільчинської селищної, Новоград-Волинської міської, Піщівської сільської, 

Стриївської сільської, Чижівської сільської, Ярунської сільської територіальних 

громад. 

Тобто, з 15 березня 2021 року виконання конституційних функцій 

прокуратури, а також повноважень, визначених Законом України «Про 

прокуратуру» та іншими законодавчими актами, у межах територіальної 

юрисдикції продовжують забезпечувати прокурори Новоград-Волинської 

окружної прокуратури. 

В межах передбачених законодавством повноважень, Новоград-

Волинською окружною прокуратурою (до 15.03.2021 - Новоград-Волинською 

місцевою прокуратурою) вживались заходи, спрямовані на усунення порушень 

законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, забезпечення 

додержання законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність 

та досудове слідство, додержання конституційних прав громадян у 

кримінальному провадженні, додержання прав громадян при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням їх особистої свободи.  

Відповідно до ст.25 Закону України «Про прокуратуру», керівники 

окружних прокуратур координують діяльність правоохоронних органів 

відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Координаційні повноваження 

здійснюються шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих 

робочих груп, а також проведення узгоджених заходів.  

Відтак, зважаючи на специфіку проявів злочинності у відповідному 

регіоні, окружною прокуратурою утворено міжвідомчі робочі групи з 

припинення, виявлення нелегальної діяльності автозаправних станцій та 

автогазозаправних пунктів, протидії гральному бізнесу та «тіньовому» обігу 

спиртової продукції, незаконній порубці лісів, захисту  прав і свобод дітей та 

інтересів держави у сфері охорони дитинства. 

Стан протидії злочинності, забезпечення законності і правопорядку на 

території міста Новоград-Волинський, Новоград-Волинського, Баранівського, 

Романівського, Ємільчинського та Пулинського районів обговорено 30.12.2020 
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на координаційній нараді керівників правоохоронних органів. За результатами 

наради узгоджено спільні заходи, спрямовані на покращення криміногенної 

обстановки в регіоні. 

У 2020 році на закріпленій території відмічалось зменшення кількості 

зареєстрованих кримінальних правопорушень, окрім Ємільчинського району, 

зокрема, Новоград-Волинським райвідділом поліції зареєстровано на 15,9% 

менше кримінальних правопорушень, Баранівським відділенням поліції на 

18,22% менше. У той же час Ємільчинським відділенням поліції зареєстровано 

на 10,6% більше кримінальних правопорушень. 

Вжитими координаційними заходами вдалось стабілізувати та покращити 

криміногенну ситуацію на відповідній території і як результат протягом січня-

березня 2021 року на усій території, що входить до юрисдикції окружної 

прокуратури відмічалось зменшення кількості зареєстрованих кримінальних 

правопорушень, в цілому на 25, 5 %. 

Так, протягом минулого періоду 2021 року Новоград-Волинським РВП 

ГУНП в Житомирській області (з урахуванням підпорядкованого відділення №1) 

зареєстровано 301 кримінальне правопорушення, проти 396 зареєстрованих за 

аналогічний період 2020 року. 

Із числа зареєстрованих: 200 (66,1%) -  проступки та нетяжкі злочини, 87 

(29,5%) - тяжкі злочини та 14 (4.7%) - особливо тяжкі злочини. 

Протягом 2020 року у порівнянні з попереднім зменшилась кількість 

зареєстрованих крадіжок у м. Новоград-Волинський та Новоград-Волинському, 

Баранівському районах. Шахрайств в м.Новоград-Волинський та Новоград-

Волинському, Баранівському, Ємільчинському районах.  

Водночас, на території, що знаходиться під юрисдикцією Новоград-

Волинської окружної прокуратури протягом 2021 року показник  зареєстрованих 

злочинів вказаної категорії продовжує домінувати - найбільше вчинено 

корисливих майнових злочинів – 124 крадіжки, 5 грабежів, 1 розбійний напад, 12 

шахрайств, 3 угони транспортних засобів , в т.ч. 2 - автомобілів. 

Протягом 2020 року відмічався ріст особливо тяжких злочинів в Новоград-

Волинському районі на 48% та Баранівському районі втричі. 

Наразі, протягом 1 кварталу 2021 зменшилась кількість зареєстрованих 

злочинів проти життя та здоров’я особи - вчинено 1 умисне вбивство та 2 факти 

спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які розкриті, особи злочинців 

встановлено. 

Рівень розкриття кримінальних правопорушень відповідає середньому по 

області та становить 39,5%. Однак, за 2020 рік вказаний показник був значно 

кращим - рівень розкриття кримінальних проваджень становив на території 

Новоград-Волинського району 56,7%, Баранівського 64,2%, Ємільчинського 

району 57,7%, що більше ніж по області (52,9%). 

Незважаючи на вжиті місцевою прокуратурою заходи, що спрямовані на 

профілактику правопорушень серед неповнолітніх, на території Новоград-

Волинського району протягом 2020 року вчинено неповнолітніми 11 

правопорушень (проти 8 за 2019 рік) , що більше на 37,5% . Не вдалось 

стабілізувати ситуацію і в поточному році. Упродовж минулого періоду 2021 на 
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території Новоград-Волинського району неповнолітніми вчинено 5 

кримінальних правопорушень. 

Прокуратурою вживались та вживаються заходи до протидії фактам 

розкрадання бюджетних коштів.  

За результатами досудового розслідування протягом 2020 року до суду 

направлено 12 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях вказаної 

категорії відносно 14 осіб. Сума встановлених упродовж 2020 року збитків 

складає 1 млн. 391 тис. грн., пред’явлено позовів на суму 1 млн. 211 тис. грн. 

Накладено арешт на майно у кримінальних провадженнях зазначеної категорії на 

загальну суму 1 млн. 864 тис. грн.  

Наразі, у провадженні територіальних органів Національної поліції 

перебуває 13 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення у 

бюджетній сфері.  

За результатами досудового розслідування до суду в 1 кварталі 2021 року 

направлено 2 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях в бюджетній 

сфері. 

До прикладу, Новоград-Волинською окружною прокуратурою до суду 

скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом 

службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, скоєного колишньою 

посадовою особою райдержадміністрації (ч.2 ст. 367 КК України). 

Колишня керівниця відділу однієї з райдержадміністрацій 

обвинувачується у тому, що вона, виконуючи на той час обов’язки голови 

тендерного комітету, допустила визначення переможцем тендерних торгів 

підприємство, яке запропонувало поставити шкільне обладнання вартістю 833 

тис. грн. Відповідно, з бюджету постачальнику перераховано зазначену суму. 

Проте було встановлено, що насправді реальна вартість шкільного обладнання 

на той період становила майже вдвічі менше – 409 тис. грн. 

Також, протягом 2020 року  здійснювалось досудове розслідування у 23 

кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупційних злочинів, у яких 

7 особам повідомлено про підозру. У 4 кримінальних провадженнях 

обвинувальні акти стосовно 7 осіб направлені до суду, з них у 1 кримінальному 

провадженні стосовно 1 особи з укладеною угодою про визнання винуватості. 

Сума встановлених збитків складає 1 млн. 233 тис. грн. Накладено арешт на 

майно на суму 1 млн. 419 тис. грн. 

Продовжуючи відповідну роботу, в 1 кварталі 2021 до суду направлено 

обвинувальний акт стосовно 3 осіб у кримінальному провадженні про вчинення 

корупційного злочину, зокрема щодо зловживань під час придбання квартири 

для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, внаслідок чого було привласнено 150 тис. грн. 

бюджетних коштів. У провадженні три особи обвинувачуються у скоєнні 

кримінальних правопорушень. А саме, колишня посадовиця однієї з міських рад 

– у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, за 

попередньою змовою (ч.3 ст. 191 КК України), директор експертного 

підприємства – у  зловживанні повноваженнями особи, яка надає публічні 
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послуги (ч.1 ст. 365-2 КК України) та житель м.Києва - у привласненні 

бюджетних коштів, за попередньою змовою (ч.3 ст. 191 КК України). 

Водночас, активізації потребує робота з протидії кримінальним 

правопорушенням у сфері земельних правовідносин та у лісовій сфері.  

Окремої уваги потребує питання відшкодування збитків, завданих 

злочинами по решті категорій кримінальних правопорушень. Із спричинених 

1061 тис. грн. збитків фактично відшкодовано лише 160 тис. грн. При цьому, з 

метою відшкодування заподіяних збитків прокурорами пред’явлено позовів на 

суму 634 тис.грн. накладено арешт на майно підозрюваних на суму 996 тис.грн.  

З метою повного, об’єктивного та всебічного розслідування кримінальних 

проваджень процесуальними прокурорами минулого року надано 854 вказівки, 

скасовано 279 незаконних рішень слідчих про закриття кримінальних 

проваджень, виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

відомості про 74 кримінальні правопорушення, раніше не обліковані. 

Продовжено вказану роботу і в 2021 році - процесуальними прокурорами 

окружної прокуратури надано 54 вказівки, скасовано 88 незаконних рішень 

слідчих та дізнавачів про закриття кримінальних проваджень, виявлено та 

внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 4 кримінальні 

правопорушення, раніше не обліковані підрозділами поліції.  

До того ж, упродовж 2020 року внесено 13 подань у порядку ч.3 ст.65 

Закону України «Про запобігання корупції» про проведення службових 

розслідувань з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. За результатами їх розгляду до 

дисциплінарної відповідальності притягнуто 3 особи. Також прокурорами 

місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді судами 53 протоколів про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, з ухваленням законних 

рішень. 

Крім того, до суду направлено для розгляду по суті обвинувальний акт у 

кримінальному провадженні з ознаками корупції за фактом надання 

неправомірної вигоди службовій особі за не притягнення до адміністративної 

відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 

ст.369 КК України. 

Упродовж 2021 року внесено 3 подання у порядку ч.3 ст.65 Закону України 

«Про запобігання корупції» про проведення службових розслідувань з метою 

встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень, пов’язаних 

з корупцією. 

Однією з основних функцій прокуратури залишається підтримання 

публічного обвинувачення у кримінальних справах. Так, у минулому році 

судами за участю публічних обвинувачів Новоград-Волинської місцевої 

прокуратури розглянуто з постановленням обвинувальних вироків 310 

кримінальних проваджень, у т.ч. 13 - стосовно неповнолітніх. 

Протягом 1 кварталу поточного року прокурорами Новоград-Волинської 

окружної прокуратури забезпечено участь у розгляді 38 кримінальних 

проваджень, в т.ч. з постановленням обвинувальних вироків - 34. 
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В 2020 році прокуратурою заявлено 35 позовів на загальну суму 182,4 млн. 

грн. у сфері захисту інтересів держави. Зокрема, у бюджетній сфері пред’явлено 

8 позовів на суму 57,9 млн. грн., з питань державної та комунальної власності 

позов на суму 2 млн.грн., у сфері охорони навколишнього природного 

середовища 3 позови на суму 347 тис. грн., у сфері земельних відносин 16 позовів 

на суму 121,9 млн. грн. Окрім того, 7 позовів на 65 тис. грн. пред’явлено на 

відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням (поза 

межами кримінального провадження).  

Так, в інтересах держави заявлено три позови про визнання незаконними 

та скасування розпоряджень Новоград-Волинської райдержадміністрації та 

витребування земельних ділянок водного фонду вартістю 459 тис. грн з 

незаконного володіння фізичних осіб. Наразі, два позови на суму 306 тис. грн. 

задоволені, та один на суму 153 тис. грн. перебуває на розгляді в Новоград-

Волинському міськрайонному суді. 

Також, заявлено два позови про визнання недійсними договорів оренди 

майна, що перебувають у комунальній власності та повернення нежитлових 

приміщень загальна площа яких становить 179 кв.м. Загальна вартість 

приміщень складає 223 тис. грн. 

Упродовж вказаного періоду судами задоволено 20 позовів прокуратури  

на загальну суму 59 млн. грн., відповідачами добровільно відшкодовано за 

закритими справами 46 тис. грн. Забезпечено реальне виконання судових рішень 

на загальну суму 15,9 млн. грн. За результатами здійснення представницької 

діяльності зареєстровано 5 кримінальних проваджень, із них 4 у земельній сфері 

та 1 кримінальне провадження з питань державної та комунальної власності. 

Продовжено представницьку діяльність прокуратурою і в поточному році. 

В 1 кварталі 2021 року окружною прокуратурою заявлено 9 позовів на суму 18 

млн. 623 тис. грн., з них 3 позови задоволено, у т.ч. на суму 223 тис. грн. у зв’язку 

з добровільним виконанням відповідачами вимог позовної заяви під час розгляду 

справи у суді. 

До прикладу, Господарським судом Житомирської області задоволено 

позов прокуратури про стягнення з приватного товариства понад 520 тис. грн. 

боргу за оренду землі на користь сільської ради та розірвання договору оренди. 

Під час представницької діяльності прокуратурою приділяється увага 

питанням земельних відносин, пред’явлено позовів на суму 17 млн. 975 тис. грн., 

у сфері охорони довкілля – на суму 77 тис. грн. (відшкодування шкоди за 

самовільне використання води), з питань комунальної власності на суму 381 тис. 

грн., у бюджетній сфері – 34 тис. гривень.  

Серед іншого, прокуратурою в інтересах держави в особі Стриївської 

сільської ради заявлено позов про стягнення з приватного товариства 

заборгованості за оренду землі, розірвання договорів оренди та 

зобов’язання  повернути майже 40 га землі. 

У ході здійснення представницької діяльності розпочато 2 кримінальні 

провадження: 1 у сфері збереження державного та комунального майна та 1  

кримінальне провадження у бюджетній сфері.  
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Також, у січні закінчено досудове розслідування у кримінальному 

провадження за фактом умисного невиконання судових рішень за ч.2 ст.382 КК 

України. 

Приділялась місцевою прокуратурою увага також забезпеченню 

належного нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

За результатами проведених перевірок внесено 59 документів реагування, які 

розглянуто з вжиттям заходів до усунення виявлених порушень закону. 

За результатами проведених перевірок у поточному році, внесено 3 

документи реагування. 

Крім того, у 2020 місцевою прокуратурою вирішено 213 звернень 

громадян, 89 звернень направлено для вирішення до інших відомств за 

належністю. У 2021 році окружною прокуратурою вирішено 8 звернень 

громадян, 10 звернень направлено для вирішення до інших відомств за 

належністю. Переважна більшість вирішених звернень стосувались питань 

нагляду за досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень.  

 

Новоград-Волинською окружною прокуратурою і надалі буде 

продовжуватись робота з виконання функцій, визначених законом, з метою 

захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.  

 

 

Керівник Новоград-Волинської 

окружної прокуратури                         І.М. Островський 
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проект 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання  

29 квітня 2021 року                                                                                                     №  

Про затвердження звіту 

про виконання міського бюджету   

за  1 квартал  2021 рік 

        Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської 

ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 1 квартал 2021 

року, на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, 

статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Звіт про  виконання бюджету  Баранівської міської територіальної громади за 

1 квартал 2021 року  згідно з додатками 1-6 та пояснювальною запискою до звіту  

затвердити: 

- за  доходами:   47 171 376,64  гривень;  

- за видатками:   44 211 693,49   у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 44 400 336,18 гривень;  

 видатки в сумі 41 345 662,37 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 2 771 040,46 гривень; 

 видатки в сумі  2 866 031,12 гривень. 

3. Встановити факт відсутності кредиторської заборгованості за видатками 

станом на 01.04.2021 року. Однак, з огляду на  бюджетну недостатність 

недостатність 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  подальшому недопущенню 

виникнення заборгованості станом на звітні дати 2021 року через максимально 

ощадний режим використання фонду оплати праці.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку. 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 
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Пояснювальна записка  

до звіту про виконання бюджету Баранівської міської  

об’єднаної територіальної громади за  1 квартал 2021 рік  

 
         Показник власних надходжень місцевого бюджету за 1 квартал 2021 

року склав  23338,1  тис. грн.,108,3 % від планових призначень, у тому числі: 

- загальний фонд – 21164,3 тис. грн.(107,1%) ( гістограми 1,2) 

-  спеціальний фонд –   2173,8   (121,3%) тис. грн. 

                Трансферти на виконання делегованих, окремих та інших повноважень 

загального фонду  отримано в сумі 23236,00 тис. грн. Загальна сума надходжень 

загального фонду складає 44400,4 тис. грн. Фактів невиконання надходжень за 

трансфертами не зафіксовано. 

                                                                                               Гістограми 1,2 

 

План за 
доходам
и ЗФ  на 

1 …

Фактичн
е 

виконан
ня ЗФ… Перевик

онання 
бюджету 
загаль…
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      Із 41 джерела доходів (у т.ч. трансферти), що формували загальний фонд та 

були заплановані на 1 квартал 2021 рік   виконання досягнуто за усіма 

джерелами. 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 

доходи фізичних осіб, що становить 102,0 % від уточненого плану на  

відповідний період.   

                                                                                          Гістограма 3 

 

Основні чинники, які вплинули на надходження податку на доходи 

фізичних осіб : 

- застосування єдиної ставки ( 18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 
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- підвищення мінімальної заробітної плати, що в свою чергу призвело до 

зростання фонду оплати праці,особливо в бюджетній сфері галузі освіти. 

         За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло 12166,6 тис. грн. 

(гістограма 3), що більше планових показників з врахуванням змін на 235,7 тис. 

грн. або на 2,0 %  і більше ніж за  1квартал 220 року  на 1696,5 тис. грн. або на 16,2 

%. Ріст вказаних надходжень в порівнянні з відповідним періодом  2020 року 

обумовлено збільшенням гарантованого державою розміру мінімальної заробітної 

плати та індексації, появою нових платників та зростанням обсягів сплати в 

частині основних (базових) платників (гістограма 3). 

     Стосовно нових платників слід визначити наступних: 

-ТОВ «Вінерлайн» (сплачено 3,9 тис. грн. ПДФО); 

-ТОВ «Лайтемс обджект» (сплачено 2,7 тис. грн. ПДФО); 

-ТОВ «Зиск Буд» (сплачено 1,3 тис. грн. ПДФО); 

      Несподіваною приємною  стала сплата саме до 01.04.2021 року рентної плати 

за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення в сумі 400,0 тис. 

грн.  

     Значимо зросли надходження  рентної плати за землю (+253,3 тис. грн.) Слід 

зазначити, що перевиконання дохідної частини бюджету за власними 

надходженнями (платні послуги) складає 340,4 тис. грн. При збереженні темпів 

надходжень  річне перевиконання в частині платних послуг планово складе 1300,0 

тис. грн. 

     Стосовно видаткової частини бюджету слід зазначити, що кредиторська 

заборгованість за 1 квартал відсутня.  

    Проведено видатків по загальному фонду на суму 41345,7 тис. грн. У тому числі 

Баранівська міська рада здійснила видатків на суму  7542,3 тис. грн., відділ освіти  

- 27573,0 тис. грн.  

     Видатків за спеціальним фондом здійснено на суму 2866,0 тис. грн.  Найбільш 

ємними були в даному плані видатки відділу освіти на придбання обладнання 

(харчоблок) та видатки на харчування.На благоустрій населених пунктів громади 

було спрямовано 211,4 тис. грн. 

    Дохідна частина спеціального фонду з поміж інших надходжень наповнювалася 

екологічним податком. Аналітику  стосовно динаміки надходжень та найбільших 

платників викладено у вигляді гістограм 4,5. 

 

 Гістограми 4,5 
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Секретар ради                                                           Володимир ЗАРЕМБА 

 

  

49,2

30,0

61,3

56,1

38,5

Надходження екологічного податку за 

2018

2019

2020

2021  

4,4 2,5 0,9
7,4

18,4

0,3 2,2 0,7 1,8

77,5

2,6 4,7
0,3 1,0 4,9

Кращі платники 
екологічного податку 
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ПРОЄКТ 

 
                                       БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                     РІШЕННЯ 

                                                10 сесія  8 скликання  

 29 квітня 2021 року                                                                             №   

Про внесення змін до бюджету  

Баранівської міської територіальної  

громади на 2021 рік  

 

(06511000000) код бюджету  

         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, 

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

враховуючи  звернення розпорядників коштів та враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту і зв’язку,  Баранівська міська рада 

 
 ВИРІШИЛА  

1. Внести  зміни до  рішення 3 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2020 №65 

із змінами та доповненнями від 26.01.2021 №114, від 11.02.2021 №161 та від 

05.03.2021 №174. 

1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 196438479,  186324506 та 10113973 замінити 

відповідно цифрами 197268479, 187154506 та 10113973. 

1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 197122218,87, 182285853,37 та 14836365,50 

замінити відповідно цифрами 197152218,87, 182315853,37 та 15636365,50. 

1.3. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального 

фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 4838652,63 гривень, 

згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них: 

- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 

7087252 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 

2248599,37 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку 

бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за 

рахунок залишку коштів міського бюджету – 142326 гривень, залишку коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 19773,37 

гривень, залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

– 2086500 гривень».  

1.4. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним 

фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 5522392,50 гривень, з 

них:  
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- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 

7087252 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 

332290,50 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку 

бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у тому числі за 

рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного 

податку – 156598 гривень, залишку надходження коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 175692,50 

гривень».  

 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 

1897150 гривень, напрямом використання якого визначити погашення місцевого 

боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО, згідно з 

додатком № 2 до цього рішення».  

1.5. В пункті 6 цифри 1786487,50 замінити на 1758587,50. 

2. Додатки № 1- 6 викласти в новій редакції та доповнити додатком 4.1.  

3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Матеріали до розгляду на бюджетній комісії Баранівської міської ради 

26.04.2021 

             1. В зв’язку з рішенням сесії Дубрівської сільської територіальної 

громади від 24.03.2021 №156,  надходженням звернень розпорядників 

бюджетних коштів міського бюджету пропонується внести наступні зміни до 

міського бюджету: 

До розпису доходів загального фонду: 

- збільшити доходи в частині ККД КДБ 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» – 30000,00грн. 

- збільшити доходи загального фонду по ККД КДБ 11010100 «Податок з 

доходів фізичних осіб» в сумі 800000,00грн. 

До розпису видатків загального фонду: 

- збільшити асигнування по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 

30000,00грн. на придбання кисню медичного для Баранівської КНП 

«Баранівська ЦРЛ». 

До розпису видатків спеціального фонду: 

- по КПКВК 3719770 «Інші субвенції місцевим бюджетам» КЕКВ 3220 

збільшити видатки в сумі 800000,00грн на проведення співфінансування на 

придбання шкільних автобусів. 

2.Розглянути з рекомендацією подальшого перерозподілу видатків в межах 

кошторисів установ а також можливістю  повернення до розгляду визначених 

звернень за результатом виконання бюджету станом на 01.07.2021 

                            ЗАГАЛЬНА ЗАПИТУВАНА ВАРТІСТЬ - 2,4 млн. грн. 

2.1.Відділу освіти Баранівської міської ради по загальному фонду щодо 

перерозподілу асигнувань в межах розпорядника бюджетних коштів 

міського бюджету. 

    2.2.КНП «Баранівський центр ПМСД» щодо перерозподілу в межах виділених 

асигнувань на перепідготовку молодших медичних спеціалістів. 

                           КНП «Баранівська ЦРЛ» щодо виділення коштів на компенсацію 

за перебування дітей за направленням служби у справах дітей міської ради в сумі 

13500,00грн.; 

- Громадської організації ветеранів  АТО (ООС) для облаштування 

пам’ятника Свінціцькому О.М щодо виділення коштів в сумі  50000,00грн. 

- колективного звернення жителів м.Баранівка які проживають за адресами 

вул.Звягельська 59, 61 щодо виділення коштів на підключення будинків до 

централізованого  водовідведення (без вартості); 

- відділу благоустрою міської ради щодо виділення коштів на придбання 

запасних частин до бензотримерів та бензопил в сумі 48289,00грн. 

(рекомендовано використати дебіторську заборгованість в частині 

вивезення сміття); 
- підприємства райспоживспілки «Баранівський ринок» щодо звільнення від 

сплати податку на нерухоме майно; 
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- КНП «Баранівська ЦРЛ» щодо виділення коштів на протипожежну безпеку 

в сумі 976000,00грн.; 

- Відокремленого підрозділу Баранівська організація ветеранів щодо 

виділення коштів для проведення урочистостей з нагоди дня Перемоги (без 

вартості); 

- КП «Баранівка міськводоканал» щодо виділення коштів на очищення 

приямку центральної КНС-2 в сумі 200000,00грн.; 

- КП «Баранівка міськводоканал» на протипожежну безпеку в сумі 

200000,00грн.; 

- КП  «Баранівський МРЦ» щодо виділення коштів для відновлення 

будівельних робіт; 

- Відділу поліцейської діяльності №1 Новоград-Волинського РВП щодо 

виділення коштів на ремонт службового автотранспорту (без вартості); 

- Звернення жительки м.Баранівка Федькової К.І. щодо ремонту будинку 

редакції «Слово Полісся» (без вартості); 

- Відділу освіти міської ради щодо виділення додаткових коштів в сумі 

506505,00грн.;  

- УСЗН Баранівської міської ради щодо виділення додаткових коштів щодо 

оплати компенсаційних виплат фізичним особам в сумі 282000,00грн.; 

- КП «Трудовий архів» щодо виділення додаткових коштів на розрахунки за 

спожиті енергоносії в сумі 29500,00грн.; 

- Служби у справах дітей міської ради щодо виділення додаткових коштів в 

сумі 45000,00грн.; 

- КНП « Баранівський центр ПМСД» щодо виділення додаткових коштів в 

сумі 90520,00 грн. на забезпечення технічними засобами (підгузками). 
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ПРОЄКТ 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                        № _________ 

 

Про внесення змін до фінансового плану  

 Комунального некомерційного підприємства 

 «Баранівська центральна районна лікарня»  

Баранівської міської ради на 2021р. 

 

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись частиною 1 

статті 59 зазначеного Закону, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

    

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до фінансового плану  Комунального некомерційного 

підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 

на 2021р. (додаток 1).  

             2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 

рік покласти на директора комунального некомерційного підприємства 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради 

Шатровського І. В.. 

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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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Пояснювальна записка 

про зміни до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного 

підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської 

міської ради 

 

   Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна районна 

лікарня» Баранівської міської ради вносить зміни до фінансового плану на 2021 

рік, а саме в І квартал 2021 року відповідно до підписаного договору з 

Національною службою здоров’я України та планами використання бюджетних 

коштів на 2021 рік: 

    Дохідна частина фінансового плану в І кварталі 2021 року становить 

21218,1 тис. грн. та складається з: 

   Рядок 1010  «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» становить 

18691,6 тис грн., в. т. ч.: 

 кошти НСЗУ-17590,3 тис. грн.: 

- пакет 3 «хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 

827,4 тис. грн., 

- пакет 4 «стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення 

хірургічних операцій» - 4817,8 тис. грн., 

- пакет 9 «амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи 

медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - 2005,8 тис. грн., 

- пакет 23 «стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 

90,0 тис. грн., 

- пакет 31 «стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-Cov-2» – 

8034,0 тис. грн. ( січень 2021р. – 4017,0 тис. грн., лютий 2021р. – 2410,2 

тис. грн., березень 2021р. – 1606,8 тис. грн.), 

-  пакет 33 «перехідне фінансове забезпечення комплексного надання 

медичних послуг» - 1815,3 тис. грн.. 

 кошти на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет – 397,5 тис. грн. (відповідно до помісячного плану 

використання бюджетних коштів на 2021 рік);  

 кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 463,8 тис. грн. 

(відповідно до помісячного плану використання бюджетних коштів на 

2021 рік); 

 кошти від надання платних послуг – 240,0 тис. грн. (аналіз надходження 

коштів за січень-лютий 2021 року). 

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - 25,0 тис. 

грн. (кошти з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки –25,0 

тис грн.  (75,0 тис. грн. – кошти на ІІ квартал 2021р.) на придбання 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

      Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 2086,5 

тис. грн. кошти на  виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
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заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (придбання 

автомобіля швидкої допомоги); 

   Рядок 1040 «Інші доходи» - 415,0 тис. грн. (аналіз надходження коштів за 

січень-лютий 2021 року), в т. ч.: 

 від здачі в оренду приміщень – 50,0 тис. грн., 

 реалізація необоротних активів (склобій, металобрухт) – 5,0 тис. грн., 

  добровільні (благодійні) внески – 60,0 тис. грн.,  

 добровільні (благодійні) внески в натуральній формі – 300,0 тис. грн.) 

   Витратна частина фінансового плану на І квартал 2021 року становить 

21218,1 тис. грн. та складається з наступних витрат: 

     рядок 1050 «Заробітна плата» - 10775,2 тис. грн. (кошти НСЗУ) ; 

   рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 2252,0 тис. грн. (кошти НСЗУ); 

   рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 400,0 тис. грн. 

(кошти НСЗУ – 315,0 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 85,0 тис. 

грн.); 

   рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 3121,3 тис. грн. 

(кошти НСЗУ –  2818,8 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 277,5 

тис. грн., кошти місцевого бюджету – 25,0 тис. грн.); 

   рядок 1090 «Продукти харчування» - 81,5 тис. грн. (кошти НСЗУ); 

   рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 240,0 тис. грн. (кошти 

НСЗУ –  172,5 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 67,5 тис. грн.); 

   рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 22,5 тис. грн. (кошти від надання 

платних послуг); 

   рядок 1120 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 463,8 тис. грн. 

(кошти місцевого бюджету); 

   рядок 1140 «Соціальне забезпечення» (пільгові рецепти, виплата пенсій, 

видатки на цукровий та нецукровий діабет) – 450,0 тис. грн. (кошти на 

централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 

397,5 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 52,5 тис. грн., ); 

   рядок 1150 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів) – 150,0 тис. 

грн. (кошти від надання платних послуг); 

   рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - 3261,8 тис. грн. (кошти на  

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 2086,5 тис. грн., кошти НСЗУ – 

1175,3 тис. грн.). 

 

         

    Фінансовий план на 2021 рік зі змінами додається. 

 

 

Директор КНП «Баранівська ЦРЛ»                               Ігор ШАТРОВСЬКИЙ 

  



20 
 

 

ПРОЄКТ 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                        № _________ 

 

Про внесення змін до рішення 5 сесії  

8 скликання від 26.01.2021 №119 «Про програму 

фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради на 2021 рік » 

З метою належного виконання КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико – санітарної допомоги» 

Баранівської міської ради законів України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення»,  «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України»  від 17.09.2020 року № 907-IX, керуючись статтею 26 Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 1.Внести зміни в програму фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради на 2021 рік, а саме таблицю п.6 

 

 2021рік 

Забезпечення лікарськими  

засобами 

Пільгової категорії  населення (в 

т.ч наркотики) 

600000,00 

Забезпечення технічними 

засобами  

90600,00 

Забезпечення  турбекуліном  157800,00 

Підвищення кваліфікації 

середнього медичного персоналу  

5000,00 

всього 853400,00 

2. Директору КНП «Центр ПМСД» Осіпчуку В.В. забезпечити фінансове 

забезпечення Програми фінансової підтримки «Центр ПМСД» Баранівської 

міської ради на 2021 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Нечипорука Д.В. 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 
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Проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                №  

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                                                                          Олександр МІГЕЙ  
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Додаток 

до рішення 10 сесії 8 скликання 

 Баранівської міської             

ради  від 29.04.2021р. № 

 

  1.Розпорядження  № 65-од від 10.03.2021р. «Про  внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 

2021 рік»; 

2.Розпорядження  № 79-од від 25.03.2021р. «Про  внесення змін до річного 

кошторису асигнувань спеціального фонду Баранівської міської ради на 2021 

рік»; 

3.Розпорядження № 82-од від 26.03.2021р. «Про здійснення 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»; 

 4. Розпорядження № 89-од від 07.04.2021р. «Про внесення змін  до 

бюджету Баранівської міської територіальної громади на 2021 рік»; 

 5. Розпорядження №98-од від 15.04.2021р. «Про зарахування на баланс 

Баранівської міської ради матеріальних цінностей, отриманих безоплатно в 

рамках міжнародної Програми «U-LEAD  з Європою» 

6. Розпорядження №99-од від 15.04.2021р. «Про зарахування на баланс 

Баранівської міської ради матеріальних цінностей, отриманих безоплатно в 

рамках міжнародної Програми «U-LEAD  з Європою» 

7. Розпорядження №100-од від 15.04.2021р. «Про зарахування на баланс 

Баранівської міської ради матеріальних цінностей, отриманих безоплатно в 

рамках міжнародної Програми «U-LEAD  з Європою» 

8. Розпорядження №101-од від 15.04.2021р. «Про зарахування на баланс 

Баранівської міської ради матеріальних цінностей, отриманих безоплатно в 

рамках міжнародної Програми «U-LEAD  з Європою» 

9. Розпорядження №102 -од від 15.04.2021р. «Про внесення змін до річного 

кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради  на 2021 

рік» 

10. Розпорядження №106-од від 19.04.2021р. «Про зарахування на баланс 

Баранівської міської ради матеріальних цінностей, отриманих безоплатно в 

рамках міжнародної Програми «U-LEAD  з Європою» 

11. Розпорядження №107 - од від 20.04.2021р. «Про внесення змін до 

річного кошторису асигнувань спеціального фонду  Баранівської міської ради  на 

2021 рік» 

 

Секретар ради       Володимир ЗАРЕМБА   
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 10 сесія 8 скликання 

 

 29 квітня 2021 року                                                                         № 

 

Про надання дозволу на передачу 

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

що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради 

 

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

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

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», розглянувши листи директора КНП «Баранівська 

центральна районна лікарня» Баранівської міської ради Шатровського І.В. від 

12.04.2021р. №464 та директора ТОВ «Паллєта888» Дрозда С.А., з метою 

ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 

зв’язку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

об’єкти, що знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради та 

підлягають передачі в оренду на аукціоні, а саме: 

№ 

з/п 

Орендодаве-

ць/ 

балансоутри-

мувач 

Назва 

об’єкта 

Місцезн

аходжен

ня  

об’єкта 

Площа 

об’єкта 

оренди 

кв. м. 

Характери

стика 

Термін 

1. Баранівська 

міська рада/ 

КНП 

«Баранівська 

ЦРЛ» 

Баранівської 

міської ради 

Нежитло

ві 

приміщен

ня на 

першому 

поверсі 

полікліні

ки 

м. 

Баранівк

а вул. 

Звягельс

ька, 66 

16,0 Для 

надання 

медичних 

послуг 

5 років 
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2 Баранівська 

міська рада 

Нежитло

ві 

приміщен

ня 

смт. 

Першот

равенськ

, вул. 

Миру 6а 

Корисна 

площа 

24,9 кв. 

м. 

Загальна 

площа 

49,8 

кв.м.  

Для 

розміщенн

я офісу 

5 років 

     2. Уповноважити міського голову затвердити розпорядженням умови оренди 

даних об’єктів, включених до Переліку першого типу.  

     3. Доручити відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради здійснити дії, пов’язані з 

передачею об’єктів в оренду шляхом проведення електронного аукціону у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

     4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

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

комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку 

(Демчишина І.І.). 

 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                               №  

 

Про надання дозволу на передачу 

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

що знаходяться у комунальній власності Баранівської 

міської ради 

 

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

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

комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 

483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постановою 

КМУ від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди 

державного майна», з метою ефективного та раціонального використання 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської 

ради, розглянувши звернення керівників бюджетних установ та підприємства, 

що надає соціальні послуги, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

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

об’єкти, що знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради та 

підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для установ, організацій, 

діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, 

згідно з додатком 1. 

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

об’єкт, що знаходиться у комунальній власності Баранівської міської ради та 

підлягає передачі в оренду без проведення аукціону, для  підприємства, що надає 

соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», згідно 

з додатком 2. 

     3.Затвердити умови передачі майна в оренду нежитлових приміщень, 

зазначених в додатку 1,2 цього рішення: 

1.1 Розмір орендної плати встановити - 1 грн. в рік. 

1.2 Строк оренди – 5 років. 

     4. Баранівській міській раді замовити виготовлення незалежної експертної 

грошової оцінки об’єктів, що передаються в оренду.  

     5. Звіти про незалежну експертну грошову оцінку подати на затвердження 

сесії Баранівської міської ради. 
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     6.Уповноважити міського голову від імені Баранівської міської ради укласти 

договори оренди нерухомого майна згідно з вимогами чинного законодавства. 

      7. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 7 сесії 8 скликання 

Баранівської міської ради від 5 березня 2021 року № 189 «Про надання дозволу 

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

знаходяться у комунальній власності Баранівської міської ради». 

     8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

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

комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 

зв’язку(Демчишина І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олександр МІГЕЙ 
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Додаток 1 

до рішення 10 сесії 8 скликання 

від 29.04.2021р. №  

 

 

Перелік 

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

міської ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону для 

установ, організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або 

місцевих бюджетів 

 

 

№

з/

п 

Орендодавець 

(балансоутри

мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах

одження  

об’єкта 

Площа 

об’єкта 

оренди 

кв. м. 

Характеристика 

1. Баранівська 

міська рада 

Нежитлові 

приміщення 

на другому 

поверсі 

адмін. 

будівлі  

м. 

Баранівка, 

вул. 

Соборна, 

12 

 

Корисна 

54,8 кв.м 

Загальна 

98,64 

кв.м. 

Для розміщення  

відділу фінансів 

Баранівської 

міської ради 

2. Баранівська 

міська рада 

Нежитлові 

приміщення 

на 

четвертому 

поверсі 

адмін. 

будівлі 

м. 

Баранівка, 

вул. 

Соборна, 

12 

 

Корисна 

11,9 кв.м 

Загальна 

21,42 

кв.м. 

Для розміщення  

служби у 

справах дітей 

Новоград-

Волинської РДА 

 

 

 

 

3. Баранівська 

міська рада 

Нежитлові 

приміщення 

на 

четвертому 

поверсі 

адмін. 

будівлі 

м. 

Баранівка, 

вул. 

Соборна, 

12 

 

Корисна 

18,2 кв.м 

Загальна 

32,76 

кв.м. 

Для розміщення  

управління 

соціально-

економічного 

розвитку 

територій  

Новоград-

Волинської РДА 
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4. Баранівська 

міська рада 

Нежитлові 

приміщення 

на 

четвертому 

поверсі 

адмін. 

будівлі 

м. 

Баранівка, 

вул. 

Соборна, 

12 

 

Корисна 

12,7 кв.м 

Загальна 

22,86 

кв.м. 

Для розміщення  

відділ житлово-

комунального 

господарства, 

архітектури, 

містобудування, 

інфраструктури, 

цивільного 

захисту 

населення та 

оборонної 

роботи 

Новоград-

Волинської РДА 

 

5. Баранівська 

міська рада 

Нежитлові 

приміщення  

м. 

Баранівка, 

вул. 

Соборна, 

10 

 

Корисна 

56,5 кв.м 

Загальна 

73,45 

кв.м. 

Для розміщення 

архівного відділу 

Новоград-

Волинської РДА  

 
 

Секретар ради                                                                Володимир ЗАРЕМБА 
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Додаток2  

до рішення 10 сесії 8 скликання 

від 29.04.2021р. №  

 

 

Перелік 

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

міської ради та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, 

для  підприємства що надає соціальні послуги відповідно до Закону України 

«Про соціальні послуги» 

 

 

№

з/

п 

Орендодавець 

(балансоутри

мувач) 

Назва об’єкта Місцезнах

одження  

об’єкта 

Площа 

об’єкта 

оренди 

кв. м. 

Характеристика 

1. Баранівська 

міська рада 

Нежитлові 

приміщення  

смт. 

Першотрав

енськ, 

вул. Миру, 

6а 

 

Загальна 

площею  

106,0 

кв.м. 

Розміщення 

об’єкту 

поштового 

зв’язку АТ 

"Укрпошта" 

 

 

 

 

Секретар ради                                                          Володимир ЗАРЕМБА 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 10 сесія 8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                                 № 

 

Про внесення змін до договорів 

оренди нерухомого майна 

 

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

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

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого 

Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», розглянувши листи начальника головного управління 

Держгеокадастру у Житомирській області Жукової В.Г. від 09.03.2021р №18-6-

0.53-1217/2-21, першого заступника голови Новоград-Волинська районної 

держадміністрації у Житомирської області Туровського І.Й. від 26.03.2021 № 02-

17/647, начальника служби у справах дітей Кучинської І.В. від 13.04.2021 №158, 

з метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, 

транспорту та зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

    1.Погодити внесення змін: 

1.1До договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що 

перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району 

від 14.02.2017 року №4/3/2/80, який укладено між Баранівською міською радою 

та головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області, на службові 

приміщення за адресою: м.Баранівка, вул. Соборна, 10, а саме: у пункті 1.1 слова 

та цифри «службове приміщення (каб. 8, 11, 12, 13, та частину коридору І 

поверху), загальною площею - 74,7 кв.м.» замінити на слова і цифри «службове 

приміщення (каб.12, 13, 14 та частину коридору І поверху, загальною площею- 

46,28 кв.м.» та здійснити  перерахунок орендної плати відповідно до норм 

законодавства. 

1.2 До договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) 

майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, 

міста району від 01.11.2017 № 39/59, який укладено між Баранівською міською 

радою та Баранівською районною державною адміністрацією, на частину 

приміщення за адресою: м.Баранівка, вул. Соборна, 12, а саме: в преамбулі та в 
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тексті укладеного договору замінити в усіх відмінках орендаря «Баранівська 

районна державна адміністрація» на «Новоград-Волинська районна державна 

адміністрація Житомирської області», та у пункті 1.1 договору слова та цифри 

«загальною площею 804,01 кв.м. розміщене за адресою: м.Баранівка, вул. 

Соборна,12, що находиться на другому, третьому та четвертому поверхах 

адмінбудинку» замінити на слова і цифри «загальною площею 20,7 кв.м., 

корисною площею 11,5 кв.м. розміщене за адресою: м.Баранівка, вул. 

Соборна,12, на четвертому поверсі адмінбудинку». 

1.3 До договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що 

перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району 

від 01.10.2018 № 59/65, який укладено між Баранівською міською радою та 

службою у справах дітей Баранівської міської ради, на частину приміщення за 

адресою: м.Баранівка, вул. Соборна, 12, а саме: у пункті 1.1 слова та цифри 

«загальною площею – 41,76 кв.м., корисною площею 23,2 кв.м.» замінити на 

слова і цифри «загальною площею 45,54 кв.м., корисною площею 25,3 кв.м.».  

    2.Доручити міському голові від імені Баранівської міської ради укласти 

додаткові угоди про внесення змін до договорів оренди згідно вимог чинного 

законодавства. 

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

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

комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку 

(Демчишина І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                 № 

Про внесення змін до договорів  

оренди нерухомого майна,  

з метою приведення його строку 

 у відповідність із визначеним  

Законом мінімальним строком 

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

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

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого 

Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», розглянувши листи директора КНП «Баранівська ЦРЛ» 

Баранівської міської ради Шатровського І.В. від 21.04.2021 №510 та директора 

КП «Полісся» Баранівської міської ради Строєва І.М. від 21.04.2021 №9, з метою 

ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Баранівської міської ради, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 

зв’язку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

       1.Внести зміни до договору оренди від 17.07.2018року №2, яким надано в 

оренду нежитлове приміщення на першому поверсі поліклініки, загальною 

площею 21,85 кв.м. для розміщення аптечного пункту, що знаходиться за 

адресою: вул. Звягельська,66  м. Баранівка, Житомирської області, з метою 

приведення його строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним 

строком, а саме: терміном на 5 років з 17.07.2018року до 16.07.2023 року. 

       2.Внести зміни до договору тимчасової оренди приміщення від 01.06.2020 

року №25/1, яким надано в оренду частину приміщення друкарні, площею 10,0 

кв.м. для розміщення прийому громадян по питаннях інвентаризації та 

виготовлення технічної документації жилих та господарських будівель, що 

знаходиться за адресою: вул. Поліська,7 м. Баранівка, Житомирської області, з 

метою приведення його строку у відповідність із визначеним Законом 

мінімальним строком, а саме: терміном на 5 років з 01.06.2020 року до 31.05.2025 

року. 

3.Балансоутримувачам даних об’єктів укласти договори оренди нерухомого 

майна в новій редакції згідно до вимог чинного законодавства. 

       4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

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

комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку 

(Демчишина І.І.). 

      Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ  
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                                 № 

 

Про розірвання договору оренди 

 

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

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

Порядком передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого 

Постановою КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», з метою ефективного та раціонального використання 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Баранівської міської 

ради, розглянувши лист голови правління Акціонерного товариства «Оператор 

газорозподільної системи «Житомиргаз» Ющенка В.І. від 06.04.2021р №1219/02-

13, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної 

власності, транспорту та зв’язку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1.Розірвати за згодою сторін з 01 травня 2021 року договір 

оренди №38EZh6933–17/87 від 01 серпня 2017 року укладений з Акціонерним 

товариством «Оператор газорозподільної системи «Житомиргаз», щодо оренди 

нежитлового  приміщення загальною площею 13 кв.м.,  що знаходиться за 

адресою смт. Першотравенськ вул. Миру 6а. 

    2.Доручити міському голові від імені Баранівської міської ради укласти 

додаткову угоду про розірвання договору оренди за згодою сторін згідно вимог 

чинного законодавства. 

    3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

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

комісію з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку 

(Демчишина І.І.). 

 

 

Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

  29 квітня 2021року                                                                                            № 

 
Про затвердження звітів про незалежну 

(експертну) оцінку  

 

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

Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, транспорту та 

зв’язку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлових приміщень 

на другому поверсі адмін. будівлі загальною площею 98,64  кв.м., корисною 

площею 54,8 кв.м. що знаходяться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 12 

ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 134813 грн. (сто тридцять 

чотири тисячі вісімсот тринадцять гривень) без врахування ПДВ, незалежна 

оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична 

консультація та майнова експертиза» Німко О.Б. 

      2.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлові приміщення 

на четвертому поверсі адмін. будівлі загальною площею 21,42 кв.м., корисною 

площею 11,9 кв.м, що знаходяться за адресою:  м. Баранівка, вул. Соборна, 12 

ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 28307 грн. (двадцять вісім 

тисяч триста сім гривень) без врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана 

суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація та 

майнова експертиза» Німко О.Б. 

      3.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлові приміщення 

на четвертому поверсі адмін. будівлі загальною площею 32,76 кв.м., корисною 

площею 18,2 кв.м, що знаходяться за адресою:  м. Баранівка, вул. Соборна, 12 

ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 43293 грн. (сорок три 

тисячі двісті дев’яносто три гривні) без врахування ПДВ, незалежна оцінка 

виконана суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація 

та майнова експертиза» Німко О.Б. 

     4.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлові приміщення на 

четвертому поверсі адмін. будівлі загальною площею 22,86 кв.м., корисною 

площею 12,7 кв.м, що знаходяться за адресою:  м. Баранівка, вул. Соборна, 12 

ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки становить 30207 грн. (тридцять 

тисяч двісті сім гривень) без врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана 
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суб’єктом оціночної діяльності ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація та 

майнова експертиза» Німко О.Б.  

     5.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлові приміщення 

загальною площею 73,45 кв.м., корисною площею 56,5 кв.м, що знаходяться за 

адресою:  м. Баранівка, вул. Соборна, 10 ринкова вартість об’єкта незалежної 

оцінки становить 149160 грн. (сто сорок дев’ять тисяч шістдесят гривень) без 

врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності ПФ 

«ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза» Німко О.Б. 

     6.Затвердити звіт про незалежну (експертну) оцінку нежитлові приміщення  

загальною площею 106,0 кв.м., що знаходяться за адресою: смт. 

Першотравенськ, вул. Миру, 6а ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки 

становить 166950 грн. (сто шістдесят шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень) 

без врахування ПДВ, незалежна оцінка виконана суб’єктом оціночної діяльності 

ПФ «ЮрЕкс» Юридична консультація та майнова експертиза» Німко О.Б. 

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

питань бюджету та комунальної  власності, транспорту та зв’язку (Демчишина 

І.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
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проект 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                     №  

 

Про внесення змін до переліку 

адміністративних послуг, затверджених 

рішенням 5 сесії 8 скликання від 26.01.2021 

року №130 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, законності та 

депутатської етики,  міська рада     

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до переліку адміністративних послуг, затверджених 

рішенням 5 сесії 8 скликання від 26.01.2021 р. №130 виключивши наступні 

пункти: 

- п.144, код послуги 08-20 «Видача виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у 

паперовій формі для проставляння апостиля»; 

- п.146, код послуги 08-22 «Видача документів, що містяться в 

реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, 

що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця». 

2. Внести зміни до переліку адміністративних послуг, затверджених 

рішенням 5 сесії 8 скликання від 26.01.2021 р. №130 включивши наступний 

пункт: 

- п.183, код послуга 14-01 «Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки». 

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

гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.) 

 

Міський голова       Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                     № ______ 

 

Про   внесення змін та доповнень до 

рішення 3 сесії Баранівської міської 

ради 8 скликання від 24.12.2020 року 

№ 64 «Про регламент роботи 

Баранівської  міської ради»  

З метою визначення роботи Баранівської міської ради 8 скликання в 

умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану, керуючись ст. 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 3, 16, 19 

Конституції України, міська рада,  

ВИРІШИЛА: 

1. В нести зміни та доповнення до рішення сесії міської ради 8 

скликання від 24.12.2021 року № 64 «Про регламент роботи Баранівської 

міської ради »: 

2. Доповнити Регламент роботи міської ради : 

"Стаття 33-1 Особливості організації та проведення пленарних засідань в 

умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану: 

  Пленарні засідання  ради  проводитися в режимі відео конференції або 

аудіо конференцій (дистанційне засідання) стосовно питань:  

 невідкладного внесення змін до місцевого бюджету; 

 невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

 ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, 

спричинених спалахами епідемій та пандемій;  

 реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами; 

 процедурних питань, пов'язаних з такими обставинами. 

1.2. Пленарні засідання  ради в режимі відео конференції або аудіо 

конференції (дистанційне засідання), не можуть проводитися стосовно питань, 

що потребують таємного голосування. 

1.3. Рішення про дистанційне засідання  доводиться до відома депутатів і 

населення не пізніш як за 24 години до його початку  із зазначенням порядку 

денного та  порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання 

ради.  

1.4. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-

сайті  ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів, що 
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виносяться на розгляд засідання, з супровідними документами на офіційну 

електронну адресу кожного члена колегіального органу. 

1.5.  Голова приймає рішення про скликання дистанційного засідання сесії 

ради, час та спосіб його проведення, вносить пропозиції та формує порядок 

денний дистанційного засідання і головує на дистанційних засіданнях . 

1.6. Перед кожним дистанційним засіданням формується список осіб, що 

братимуть участь у засіданні, із зазначенням їх актуальних контактних телефонів 

та офіційних адрес електронної пошти. 

1.7. Дистанційне засідання  ради є повноважним з моменту підтвердження 

ідентифікації всіх осіб, що беруть в ньому участь,  якщо в ньому бере участь 

більше половини  депутатів від загального складу ради. 

2. Використовувані в дистанційному засіданні сесії ради технічні засоби і 

технології мають забезпечувати належну якість зображення та/або звуку. 

Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та 

бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати 

коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, 

передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. 

2.1. Хід і результати дистанційного засідання сесії ради обов’язково 

фіксуються за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відеозапису. Запис 

дистанційного засідання та його носій є невід’ємною частиною протоколу 

засідання. 

2.2. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють 

проведення дистанційного засідання сесії ради, в ньому оголошується перерва з 

метою їх усунення та відновлення роботи. 

2.3. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії 

ради та голосує на ньому, здійснюється особою, що головує на дистанційному 

засіданні.  

2.4. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії 

ради, а також надсилання матеріалів засідання, здійснюється виключно з 

урахуванням інформації, вказаної в п.1.6.  

3. Рішення ради приймається на її дистанційному засіданні після 

обговорення більшістю депутатів від загального складу ради поіменним 

голосуванням. При встановленні результатів голосування до загального складу 

міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному 

засіданні ради, і враховується його голос. 

3.1. Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що 

встановлюються особою, що головує під час дистанційного засідання. 

3.2. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради проходить в 

алфавітному порядку прізвищ  кожним  депутатом, після оголошення початку 

голосування та прізвища депутата. 

3.3. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради, здійснюється 

депутатами ради особисто, після їх ідентифікації. 

3.4. Ведення протоколу та фіксація результатів поіменного голосування 

здійснюється секретарем ради, що перебуває в одному приміщенні з особою, що 
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веде дистанційне засідання сесії ради. Секретар  ради є відповідальним за 

підрахунок голосів, ведення протоколу засідання та фіксацію результатів 

поіменного голосування. 

4. Рішення ради, що прийняті на дистанційному засіданні сесії ради, 

набирають  чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Підписання та 

оприлюднення прийнятих на дистанційному засіданні рішень ради здійснюється  

не пізніше  24 годин від моменту завершення засідання. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря  ради 

Володимира ЗАРЕМБУ. 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
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ПРОЄКТ 

  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                   № _____ 

Про внесення змін до Комплексної програми 

забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку на території 

Баранівської  територіальної 

громади на 2021 – 2024 роки затвердженої  

рішенням 3 сесії Баранівської міської ради  

8 скликання від 24.12.2020 №71  

 

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

з метою усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 

конституційних прав та свобод людини, а також підвищення координуючої ролі 

органів місцевого самоврядування в розв’язанні проблем боротьби зі 

злочинністю та її негативними наслідками, враховуючи рекомендації постійних 

комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до Комплексної програми забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку 

на території Баранівської  територіальної громади на 2021 – 2024 роки  

затвердженої  рішенням 3 сесії Баранівської міської ради  8 скликання від 

24.12.2020 №71 (далі - Програма), а саме:  

доповнити відповідними напрямками діяльності та заходами Програми 

(додається). 

викласти в новій редакції, що додається.  

2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів, які передбачені 

в місцевому бюджеті для виконання її заходів. 

3. Виконавцям заходів Програми забезпечити якісну та результативну 

реалізацію її положень. 

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

гуманітарних питань, законності та депутатської етики. 

 

 

 

Міський голова                                     Олександр МІГЕЙ
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Додаток №1  

до рішення 10 сесії 8 скликання 

від 29.04.2021 р. № 

                                                                                                                                                                                    

Напрямки діяльності та заходи Програми  

 

 

№ 

з/п 
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) 

Перелік заходів Програми 

Т
ер

м
ін
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и

к
о

н
а

н
н

я
 

за
х

о
д

у
 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

а
 ф

ін
а

н
су

в
а

н
н

я
 Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванні 

(вартість),  

тис. грн., у 

тому числі:  
Очікуваний 

результат 

І етап: 2021 р. 

             2022 р. 

             2023 р. 

             2024 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Організаційні заходи 

1.1.  

У взаємодії із засобами масової інформації 

збільшити обсяг репортажів, спрямованих на 

формування правосвідомості громадян,  

негативного ставлення до різного роду 

правопорушень, популяризації здорового 

способу життя, попередження віктимної 

поведінки громадян 

2
0

2
1
-2

0
2
4

 р
о
к
и

 Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Зростання 

правосвідо- 

мості громадян, 

правової 

культури, 

формування 

негативного 

ставлення до 

правопорушень  
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1.2.  

Організувати у засобах масової інформації 

передачі або спеціальні рубрики щодо 

здійснення співпраці, взаємодії і  партнерства 

поліції з населенням, територіальними 

громадами та громадськими об’єднаннями 

 

 

 2
0

2
1

-2
0

2
4

 р
о

к
и

 

Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Підвищення 

рівня довіри до 

поліції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань 

2.1.  

 

Щорічно розглядати на засіданнях колегій, 

оперативних нарадах за участі керівників 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування стан організації роботи з 

попередження й розкриття кримінальних 

правопорушень, спрямованих проти життя, 

здоров’я  громадян, їх майнових інтересів, 

насамперед умисних вбивств, тяжких тілесних 

ушкоджень, зґвалтувань, розбійницьких 

нападів, пограбувань, крадіжок, у т.ч. квартир, 

фактів шахрайства, а також відшкодування 

завданих ними збитків і відновлення 

порушених прав громадян 
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1
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0
2
4
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о
к
и

 

Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Дозволить 

своєчасно 

реагувати на 

негативні 

тенденції в 

оперативній 

обстановці 
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2.2.  

 

Спільними робочими групами здійснити 

перевірки  комерційних структур, які 

займаються працевлаштуванням за кордоном, з 

метою попередження фактів торгівлі людьми, 

недопущення випадків вивезення громадян 

України, насамперед молодих жінок, під 

виглядом їх працевлаштування для сексуальної 

або трудової експлуатації, торгівлі органами 

людини 
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іч
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Запобігання 

проявам 

торгівлі 

людьми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Протидія організованій злочинності і корупції 
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3.1.  

 

Забезпечити системний контроль та виконання 

антикорупційного законодавства України щодо 

своєчасного реагування на всі порушення цих 

законодавчих актів з боку державних 

службовців органів влади та місцевого 

самоврядування, інформування про виявлені 

порушення закону відповідних підрозділів 

ГУНП та УСБУ для прийняття рішення згідно 

з чинним законодавством 
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2
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Недопущення 

призначення на 

посади 

державних 

службовців 

осіб, які 

вчинили 

корупційні дії 

4. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини 

4.1.  

 

Узгодити та провести спільні заходи, 

спрямовані на декриміналізацію сфер 

надрокористування, лісової галузі, земельних 

відносин, звернувши особливу увагу на 

документування зловживань з боку службових 

осіб відповідних дозвільних та контролюючих 

органів 
2
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0
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о
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області, 

Баранівське відділення 

Новоград-Волинської 

ОДПІ, відділ 

Держземагенства в 

Баранівському районі 

– 
Фінансування не 

потребує 

Зменшення 

кримінального 

впливу на 

діяльність 

підприємств, 

задіяних у 

сферах 

надрокористу-

вання, лісової 

галузі, 

земельних 

відносин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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5. Мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище 

5.1.  

Проводити профілактичні заходи, спрямовані 

на запобігання дитячим правопорушенням, а 

також своєчасного повернення бездоглядних та 

безпритульних дітей у сім'ї та навчальні 

заклади за місцем проживання, посилення їх 

соціальної та правової опіки, поліпшення 

виховної роботи з ними 2
0
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0

2
4

 р
о
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Здійснення 

скоординова-

них дій щодо 

попередження 

правопорушень 

з боку дітей та 

стосовно них 

5.2.  

Налагодити чітку взаємодію та обмін 

інформацією між зацікавленими державними 

органами про факти вчинення насильства в 

сім’ї відповідно до вимог Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству». Виявляти причини та умови, що 

сприяють цьому явищу, та вживати заходів 

щодо їх усунення. Забезпечити 

профілактичний облік осіб, які вчиняють 

насильство в сім’ї 2
0
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0
2

4
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Здійснення 

скоординова-

них дій щодо 

попередження 

вчинення 

насильства у 

сім'ях 

6. Запобігання поширенню пияцтва та протидія рецидивній злочинності 
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6.1.  

 

Силами спільних робочих груп провести 

перевірки розважальних закладів та місць 

дозвілля молоді. Виходити з клопотаннями 

щодо припинення діяльності тих закладів, де 

виявлено неодноразові факти порушення 

торгівлі або вживання алкогольних напоїв. 

Результати цієї роботи розглядати на спільних 

нарадах  
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Попередження 

випадків 

поширення 

алкоголю у 

навчальних 

закладах та 

місцях 

проведення 

дозвілля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.2.  

 

Спільно з представниками ОТГ і депутатським 

корпусом провести рейди щодо виявлення та 

постановки на облік осіб, які зловживають 

спиртними напоями, займаються 

виготовленням та збутом самогону, вживають 

наркотичні або психотропні речовини з метою 

подальшого  здійснення стосовно них заходів 

впливу згідно з вимогами законодавства 
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 

– 
Фінансування не 

потребує 

Покращення 

профілактичної 

роботи з 

особами, 

схильними до 

вчинення  

кримінальних 

правопорушень 

і 

правопорушень 

у стані 

сп'яніння 

7. Підтримання публічної безпеки і порядку 

7.1.  

Забезпечити встановлення та обслуговування 

систем відеоспостереження для організації 

дистанційного контролю  в місцях масового 

перебування громадян та поблизу особливо 

важливих об'єктів. Всього 5 засобів 2
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2021 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

Здійснення 

контролю за 

ситуацією у 

публічних 

місцях 

2022 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 
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відеоспостереження (2021-2023 роки – по 1, 

2024 рік – 2) 

 

 

 

Баранівська міська рада 

 

2023 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

2024 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

  

8. Оптимізація системи енергозабезпечення та впровадження заходів з енергозбереження 

8.1.  

Реконструкцію існуючої котельні та системи 

опалення адміністративної будівлі 

Баранівського відділення поліції Новоград-

Волинського ВП ГУНП в Житомирській 

області  2
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області М
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ет
 В межах 

фінансових 

можливостей 

Ефективне 

використання 

енергоресурсів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів 

9.1.  
Придбання службових автомобілів для 

підрозділів поліції 
2

0
2

1
-2

0
2

4
 р

о
к
и

 

Відділ поліцейської 

діяльності №1                    
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Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 
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2021 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

 

Підвищення 

ефективності 

роботи 

2022 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

 

2023 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

 

2024 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 
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9.2.  
Придбання пально-мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту 
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Відділ поліцейської 

діяльності №1                    
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Волинського РВП ГУНП 
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фінансових 
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Підвищення 

ефективності 

роботи 

2022 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

 

2023 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

 

2024 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.3  

Закупівля запасних частин для службового 

автотранспорту 
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2023 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 

2024 рік – у межах 

фінансових 

можливостей 
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9.4  

Матеріально-технічне забезпечення діяльності 

громадських формувань з охорони 

громадського порядку та державного кордону 
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 Відділ поліцейської 

діяльності №1                    

( м. Баранівка) Новоград-

Волинського РВП ГУНП 

в Житомирській області 
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В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

Підвищення 

ефективності 

роботи 

 

9.5  
Виконання протипожежних заходів у 

підрозділах ГУНП в області: 
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можливостей 

Протипожежні 

заходи 

9.5.1  
- обладнання приміщень автоматичною 

пожежною сигналізацією 

У межах 

фінансових 

можливостей 

9.5.2.  

- проведення замірів опору ізоляції і перевірок 

приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання 

9.5.3  

- закупівля первинних засобів пожежогасіння 

та проведення їх регламентного технічного 

обслуговування 
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5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює відділ поліцейської діяльності №1 

Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, 

цільовим та ефективним використанням коштів – Баранівська міська рада. 

Основні виконавці (координатори) заходів щороку до 1 лютого подають відділу поліцейської діяльності №1 

Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області 

інформацію про стан та результати виконання доручених їм заходів Програми. 

 

Відділ поліцейської діяльності №1 Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Житомирській області щороку до 25 лютого подає Баранівській міській раді узагальнену 

інформацію про стан та результати виконання Програми. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                          Володимир ЗАРЕМБА
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 ПРОЄКТ 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                            № ______ 

Про затвердження Програми  

«Молодь Баранівської  

територіальної громади»  

на 2021-2025 роки 

 

       Відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Молодь Баранівської територіальної громади» на 

2021– 2025 роки  (далі – Програма), що додається. 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) щорічно 

передбачати кошти в міському бюджеті на виконання Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії                                   

з гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Макухівський В.В.) та 

постійній комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            рішенням 10 сесії 8 скликання 

                                                      Баранівської міської ради 

                                                        від 29.04.2021р. № ____ 
 

ПАСПОРТ 

Програми 

«Молодь Баранівської територіальної громади»  

на 2021-2025 роки 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) — відділ культури, сім’ї, молоді 

та спорту Баранівської міської ради. 

2. Розробник Програми — відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради. 

3. Співрозробники Програми – відділ освіти Баранівської міської ради. 

4. Учасники Програми - відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 

міської ради, відділ освіти Баранівської міської ради, Баранівська районна філія 

Житомирського обласного центру зайнятості 

5. Термін реалізації Програми — 2021-2025 роки. 

6. Етапи фінансування Програми — щорічно. 

7. Обсяги фінансування Програми: в межах фінансових можливостей. 

8. Очікувані результати виконання 

       Виконання Програми «Молодь Баранівської територіальної громади» на 2021–

2025 роки повинно стати підґрунтям для істотного підвищення ефективності 

реалізації державної молодіжної політики, посилення практичної діяльності 

органів влади у цій сфері, інститутів громадянського суспільства, органів 

молодіжного та студентського самоврядування, що сприятимуть повноцінному 

розвитку молоді Баранівської територіальної громади. 

9. Термін проведення звітності 

       Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати на засіданні постійної 

комісії з гуманітарних питань, законності та депутатської етики щороку до 10 

лютого.   
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ПРОГРАМА  

«Молодь Баранівської територіальної громади» на 2021-2025 роки 

 

1. Передумови прийняття Програми 

Програма «Молодь Баранівської територіальної громади» на 2021-2025 

роки (далі – Програма) розроблена з метою конкретизації завдань й пріоритетів 

молоді громади. 

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді, визначає 

проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх 

реалізації. 

Заходи Програми спрямовані на: 

- активну участь молоді громади у розбудові громадянського суспільства та 

прийнятті рішень, залучення молоді до реалізації державної молодіжної 

політики; 

- підвищення молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності 

суспільства; 

- створення умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого 

потенціалу; 

- популяризацію волонтерського руху; 

- підвищення національної гідності та патріотичної свідомості, 

популяризацію національної культури; 

- зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі; 

- інтеграцію молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, 

обміну досвідом молоді на міському, обласному та всеукраїнському рівнях; 

- створення та функціонування молодіжного інформаційного простору. 

Програма координує діяльність усіх учасників та зацікавлених сторін у 

реалізації комплексу заходів щодо підтримки молодіжних ініціатив та створення 

умов для самореалізації молоді громади. 

Програма розрахована на (цільові групи): 

 молодь віком від 14 до 35 років, яка постійно мешкає та навчається у 

Баранівській територіальній громаді. 

 виконавчі органи міської ради, до повноважень яких входить робота з 

молоддю. 

2. Дослідження та аналіз 

2.1. Оцінка поточної ситуації 

Негативні тенденції, що спостерігаються впродовж останніх років 

характерні для молодіжного середовища  Баранівської Територіальної громади та 

країни в цілому. Існує ряд проблем, які потребують розв’язання: 

1) відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної 

політики на державному рівні; 

2) відсутність забезпечення житлом; 

3) низький рівень зайнятості молоді на ринку праці, в т.ч. за обраною 

професією; 

4) погіршення фізичного і психічного здоров’я; 
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5) наявність достатньо високого рівня злочинності у молодіжному 

середовищі, насильства та відсутність системної роботи у сфері її 

профілактики. 

3. Мета та завдання Програми 

3.1. Мета Програми: 

Створення комфортного середовища для самореалізації молоді у Баранівській 

територіальній громаді та активного залучення її до суспільно-громадського життя 

громади. 

3.2. Основні завдання Програми: 

- сприяння співпраці молоді з органами місцевого самоврядування, підтримка 

молодіжних ініціатив; 

- популяризація національної культури; 

- створення умов для творчого розвитку особистості; 

- сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді шляхом впровадження 

системи профорієнтації, розширення інформаційного поля стосовно 

існуючих професій та попиту на них; 

- розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та 

популяризацію волонтерського руху; 

- створення комплексної системи підвищення рівня інформованості молоді з 

питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, 

захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульозу, інфекцій, що передаються 

статевим шляхом, тощо. 

4. Розробник та співвиконавці Програми 

Розробник Програми: Баранівська міська рада. 

Співвиконавці: Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту міської ради, відділ 

освіти міської ради, Баранівська районна філія Житомирського обласного центру 

зайнятості. 

5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету,  інших  джерел фінансування, не заборонених законодавством. Обсяги 

видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у 

межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки. 

6. Заходи Програми 
 

№ Зміст заходів Відповідальні 
Термін 

реалізації 

 

6.1. Здоровий та безпечний спосіб життя 
 

1. Забезпечувати проведення 

профілактичних лекцій, бесід, 

тренінгів щодо пропаганди 

здорового способу життя для учнів, 

організовувати зустрічі, круглі 

столи в міській раді. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 
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№ Зміст заходів Відповідальні 
Термін 

реалізації 

2. Проводити інформаційно-

профілактичні, просвітницькі 

заходи та видавати поліграфічну 

продукцію з формування навичок 

відповідальної безпечної поведінки 

та попередження можливих 

негативних дій відносно здоров'я. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

3. Організовувати виїзні тематичні 

акції, культурно-мистецькі, 

інформаційно-просвітницькі 

заходи, які спрямовані на 

попередження та профілактику 

негативних явищ у молодіжному 

середовищі. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

4. Систематично проводити заходи 

для молоді, у тому числі для 

учнівської та студентської молоді, з 

питань профілактики туберкульозу, 

ВІЛ/СНІДу, вживання алкоголю, 

наркотиків та тютюнопаління. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

5. Проводити заходи спрямованні на 

популяризацію здорового способу 

життя та профілактика негативних 

явищ в молодіжному середовищі 

(Проведення заходів та акцій до Дня 

профілактики туберкульозу, Дня 

боротьби з тютюнопалінням, Дня 

боротьби зі СНІДом.) 

 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

6. Сприяти громадським організаціям 

у проведенні заходів з питань 

профілактики негативних явищ, 

формування здорового способу 

життя та правової освіти молоді. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

7. Проводити заходи первинної 

профілактики негативних 

соціальних явищ серед молоді із 

залученням до цієї роботи 

громадських організацій, установ, 

навчальних закладів та 

підприємства. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

8. Організовувати заходи з 

популяризації здорового способу 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

2021-

2025 р.р. 
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№ Зміст заходів Відповідальні 
Термін 

реалізації 

життя, змістовного активного 

дозвілля, в т.ч.: туристичні походи, 

інформаційно-освітні форуми, 

зустрічі з відомими особистостями, 

оздоровчі акції, молодіжні форуми, 

культурно-масові фестивалі, 

тематичні шоу-програми, інші. 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

9. Організовувати заходи щодо 

безпечної поведінки, безпеки 

життєдіяльності, знання правил 

дорожнього руху, безпеки 

поводження у громаді, в т.ч.: акції, 

семінари, практичні заняття, 

тренінги в  навчальних закладах, 

місцях масового відпочинку, 

парках, площах. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

10. Організовувати заходи щодо 

адаптації до корисного 

використання сучасних 

інформаційних технологій, 

профілактики негативного впливу 

Інтернету на підлітків та молодь. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

6.2. Зайнятість молоді (сприяння вибору майбутньої професії, отримання 

практичних навичок стажування) 

1. Надавати профорiєнтацiйнi послуги 

молоді щодо стану та потреб ринку 

праці. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

2. Організовувати та проводити 

наради, круглі столи, форуми,  

тренінги і семінари з питань 

зайнятості для надання молоді 

теоретичних знань та практичних 

навичок з питань 

працевлаштування. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

3. Проводити профорієнтаційні 

експедиції та екскурсії для молоді 

на підприємства громади. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 
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№ Зміст заходів Відповідальні 
Термін 

реалізації 

4. Організовувати інформування 

молоді щодо соціальних послуг 

державної служби зайнятості. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

5. Сприяти проведенню 

профорієнтаційних зустрічей між 

молоддю Баранівської 

територіальної громади та 

роботодавцями, фахівцями 

підприємств, установ та організацій 

різних форм власності для 

ознайомлення з кваліфікаційними 

та практичними вимогами до 

професій і потребами ринку праці. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

6. Проводити акції з інформування 

молодих людей щодо можливостей 

працевлаштування та побудови 

власної кар’єри у громаді. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

7. Організовувати заходи щодо 

популяризації професій, які є 

особливо дефіцитними на ринку 

праці Баранівської територіальної 

громади. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

8. Готувати матеріали (в т.ч. в 

друкованій та електронній формах) 

з інформацією про можливості 

працевлаштування для молоді у 

Баранівській територіальній 

громаді. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

9. Сприяти перенавчанню молоді 

громади   відповідно до актуальних 

проблем суспільства й економіки. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, Баранівська районна 

філія Житомирського 

обласного центру зайнятості. 

2021-

2025 р.р. 

 

6.3. Громадянськість та патріотизм (здійснення заходів, спрямованих на 

утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної 

громадянської позиції молоді; розвиток молодіжного руху) 
 

1. Забезпечити участь активної молоді 

у форумах, конференціях, що 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти. 

2021-

2025 р.р. 
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№ Зміст заходів Відповідальні 
Термін 

реалізації 

спрямованi на вирiшення 

актуальних молодiжних питань. 

2. Проводити заходи до Дня молодi, 

Дня Незалежності України, Дня 

міста, що сприяють підвищенню 

iнтересу молодi до проблем 

державотворення, розвитку 

демократiї та громадянського 

суспiльства, участi молодi у 

реалiзацiї державної молодіжної 

полiтики. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти. 

2021-

2025 р.р. 

3. Проводити навчання, тренінги, 

семінари, круглі столи та інші 

заходи з питань патріотичного 

виховання молоді та популяризації 

національної культури. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

4. Забезпечити участь молоді у 

заходах з питань патріотичного 

виховання молоді та популяризації 

національної культури. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

5. Проводити молодіжні заходи до 

державних свят України. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

6. Проводити заходи з метою 

популяризації культури, традицій, 

звичаїв, побуту, фольклору 

українського народу. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

7. Проводити заходи з метою 

виховання у молоді правової 

культури, поваги до Конституції 

України, Законів України, 

державних символів – Герба, 

Прапора, Гімну України. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

8. Сприяти розширенню туристично-

краєзнавчої роботи для молоді, 

спрямованої на відродження 

національних традицій, формування 

національної свідомості дітей, 

підлітків та молоді, підготувати 

рекомендації для організації 

молодіжних екскурсій. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади, історико-

краєзнавчий народний музей 

Баранівської міської ради. 

2021-

2025 р.р. 
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№ Зміст заходів Відповідальні 
Термін 

реалізації 

9. Проведення освітньо-

інформаційних, туристично-

краєзнавчих екскурсій, позакласної 

роботи з вивчення історії рідного 

краю. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади, історико-

краєзнавчий народний музей 

Баранівської міської ради. 

2021-

2025 р.р. 

10. Організовувати заходи та 

проводити конкурси зі сприяння 

патріотичному вихованню молоді 

до своєї країни і міста. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

11. Проводити нагородження 

грамотами, стипендіями, 

подарунками талановиту молодь, 

що бере активну участь у 

розв’язанні актуальних соціально-

економічних проблем громади, 

залучається до волонтерського 

руху. 

Баранівська міська рада, 

відділ культури, сім'ї, молоді 

та спорту, відділ освіти. 

2021-

2025 р.р. 

12. Проведення культурно-мистецьких 

та освітньо-виховних заходів, 

спрямованих на ознайомлення з 

історією та традиціями Баранівської 

територіальної громади  для дітей та 

молоді з тимчасово окупованих 

територій та зони проведення 

АТО/ООС. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

 

6.4. Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного 

дозвілля молоді 
 

1. Проводити молодіжні творчі заходи 

до відзначення державних свят, 

зокрема, Дня Незалежності 

України, Дня Конституції, Дня 

Соборності, Дня молоді України, 

інші. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

2. Проводити молодіжні заходи до 

відзначення свят, зокрема, Різдва 

Христового, Великодніх свят,                

Івана Купала, Св.Миколая, 

Св.Валентина та інших. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

4. Організовувати заходи з 

популяризації молодіжної 

творчості, зокрема, літературні 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

2021-

2025 р.р. 
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реалізації 

вечори, фотовиставки, екстрім-шоу, 

рок-концерти, танцювальні 

майстер-класи, флешмоби, квести 

та інші. 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

5. Готувати та розповсюджувати 

тематичні матеріали (в т.ч. у 

друкованому та електронному 

видах) щодо сучасних форм 

активного дозвілля молоді, 

альтернативного мистецтва, 

комп’ютерної творчості, інше. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

6. Проводити заходи для учнівської 

молоді до державних та молодіжних 

свят - День молоді України, День 

знань, «Останній дзвоник», 

«Випускні вечори», інші. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту, відділ 

освіти, навчальні заклади 

громади. 

2021-

2025 р.р. 

7. Здійснювати нагородження 

грамотами, стипендіями 

талановитих учнів. 

Баранівська міська рада, 

відділ культури, сім'ї, молоді 

та спорту, відділ освіти. 

2021-

2025 р.р. 

8. Організовувати та забезпечувати 

участь молодіжних делегацій в 

фестивалях, виставках, конкурсах, 

форумах, творчих змаганнях, 

семінарах та інших заходах, в т.ч. і 

за межами Баранівської 

територіальної громади та України. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту. 

2021-

2025 р.р. 

9. Організовувати та проводити 

культурно-масові та спортивні 

заходи, творчі форуми, фестивалі 

для молоді. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту. 

2021-

2025 р.р. 

10. Організовувати проведення 

суспільно корисних заходів та акцій 

для підлітків та молоді в місцях 

масового відпочинку Баранівської 

територіальної громади. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту. 

2021-

2025 р.р. 

11. Організовувати заходи із 

інформування молоді про 

перспективи і проблеми при 

користуванні інформаційними 

технологіями: Інтернет, соціальні 

мережі. 

Відділ культури, сім'ї, 

молоді та спорту. 

2021-

2025 р.р. 
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В результаті реалізації програмних заходів очікується: 
 

- Забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з 

суспільно-значущих питань. 

- Створення умов для активної участі молоді у протидії поширення в 

молодіжному середовищі різних форм агресивної та антисоціальної 

поведінки. 

- Підвищення зацікавленості молоді до здобуття освіти, яка б задовольняла 

потреби економічного та соціального розвитку громади. 

- Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку 

молоді громади. 

- Формування високого рівня позитивного світогляду молоді на основі 

почуття патріотизму до громади та країни, національної самосвідомості, 

духовно-моральних, культурних, загальнолюдських цінностей. 

- Забезпечення супроводу соціально-незахищених категорій молоді і молоді 

з особливими потребами. 

- Сприяння вибору майбутньої професії. 

- Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля. 

- Створення умов для широкого залучення молоді до здорового і безпечного 

способу життя. 

8. Впровадження  та перегляд Програми 

Узагальнення матеріалів від виконавців Програми здійснює відділ 

культури, сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. Для визначення 

необхідності коригування документу щорічно проводитиметься аналіз 

ефективності дії Програми, виходячи з фактичних показників індикаторів.  

Внесення змін до Програми здійснюватиметься за процедурою внесення 

змін до місцевих нормативних актів.  
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«Проєкт» 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

10 сесія 8 скликання 

 

29 квітня 2021 року                                                                         №  ____       
                                            

Про надання клопотання до  

Міністерства культури 

та інформаційної політики України  

про закриття клубних закладів 

 

           Керуючись п. 3 ст. 22 Закону України «Про культуру», ст. 25, ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постановою КМ України від 

12.11.1998 р. № 1775 «Про нормативне забезпечення населення клубними 

закладами», наказом Міністерства культури України від 15.10.2013 р. № 983, з 

метою оптимізації та ефективної роботи закладів культури громади, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

      1.  Погодити закриття сільських клубів с. Озерянка та с. Середня. 

      2. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 

ради  (Ошатюк Н.Б.) надати клопотання до Міністерства культури  та 

інформаційної політики України про закриття та виключення з базової мережі 

сільських клубів с. Озерянка та с. Середня. 

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

питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 

захисту населення (Макухівський В.) 

 

           

 

     Міський  голова                                                     Олександр МІГЕЙ 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

10 сесія 8 скликання 

29 квітня 2021 року                                                                          №_______  

 

Про  списання непридатних  

основних засобів з балансу  

відділу освіти Баранівської  

міської ради  

   Керуючись ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши подання директора Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук 

Сіцінського С.В. № 18 від 09 лютого 2021 р. щодо списання непридатних 

основних засобів, які знаходяться на балансі відділу освіти Баранівської міської 

ради, міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, непридатних для 

подальшого використання, які знаходяться на балансі відділу освіти Баранівської 

міської ради (Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук), а саме дерев’яної огорожі на 

залізобетонних стовпчиках 115 м/п за інвентарним номером 10330180 на суму  

2171,20 грн., що перебуває в експлуатації з 1964 року  та має 100 %  ступінь 

зношеності. 

2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) забезпечити 

списання майна та оформити акт згідно з вимогами  чинного законодавства. 

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

питань бюджету та комунальної власності, транспорту та зв’язку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 


