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Вступ
Програма економічного і соціального розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівки на 2017 рік (далі
– Програма) розроблено з метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку громади та міста у 2017 році, що вимагає від виконавчого
комітету визначення конкретних пріоритетів у соціальній та економічній сферах, належної взаємодії органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України” (із змінами, внесеними згідно із Законом України від 17 травня 2012 року №47-31-VI).
Підготовка проекту Програми здійснювалася працівниками виконавчого комітету Баранівської міської ради об»єднаної територіальної
громади спільно з іншими виконавчим органами міської ради, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, з
урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності, депутатів міської ради.
На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку громади та міста за 2016 рік та нагальних проблем, у Програмі визначено
пріоритети соціально-економічного розвитку у 2017 році. Одночасно встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації
державної регіональної політики.
Складовими частинами Програми економічного і соціального розвитку громади та міста на 2017 рік є завдання інших міських галузевих
програм, що спрямовані на вирішення нагальних проблем міста.
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ПРІОРИТЕТ 1. РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ТА ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
1.1 ВИСОКОЯКІСНА ОСВІТА
На території об»єднаної громади функціонує 19 дошкільних навчальних закладів, що надають послуги у сфері дошкільної освіти. Станом на
01.01.2017 року в закладах є 43 групи : 24 дошкільних і 19 ясельних , в тому числі 21 дошкільних групи з короткотривалим перебуванням дітей, в
яких виховується 803 дітей. Навчання здійснюється у 7 відокремлених корпусах, де створені належні умови для здобуття вихованцями дошкільної
освіти.
Позашкільна освіта в громаді представлена міським Будинком дитячої творчості, де на даний час працює 36 гуртків, у яких займається 634
дитини молодшого, середнього і старшого шкільного віку.
Гуртки працюють за такими напрямами:
№
Напрями гуртків
Кількість
п/п
гуртків
1
Науково-технічної творчості
2
2
Художньої творчості
16
3
Декоративно-прикладний
12
4
Туристично-краєзнавчий
3
5
Спортивний
2
6
Гуманітарний
1
Сфера дошкільної та позашкільної освіти у 2017 році буде базуватися на діючій мережі закладів та спрямовуватися на збереження й
підтримання їх матеріально-технічного стану.
Завдання на 2017 рік:
зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ «Сонечко» та Будинку дитячої творчості;
розширення мережі позакласних форм роботи (гуртки, факультативи, курси за вибором);
проведення поточного та капітального ремонтів приміщень ДНЗ «Сонечко» і Будинку дитячої творчості;
забезпечення надійності теплопостачання закладів дошкільної й позашкільної освіти;
забезпечення якісного оздоровлення дітей;
охоплення дошкільною освітою більшості дітей міста 5-річного віку.

1.1

1.2

1.3.

2.1

2

За рахунками інших
надходжень

Власні надходження
бюджетних установ

Фонд соціальноекономічного розвитку

Бюджет розвитку

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Разом

4

Субвенцій
з державного бюджету
Субвенцій
з обласного бюджету

3

Всього

Виконавець

1

Назва заходу

Термін виконання

з/п

Головною метою є :забезпечення освітніх послуг на засадах компетентнісного підходу та переорієнтації на цілі сталого розвитку.
ЗАХОДИ ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ:
Витрати на реалізацію, тис. грн..,
у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Розділ I. Дошкільна освіта
1. Проведення капітальних, поточних ремонтів та реконструкцій дошкільних навчальних закладів
Заміна
вікон
та
поточний
ремонт
Відділ освіти
огорожі
ігрових 2017 Баранівської
10,0
10,0
10,0
павільйонів
в
міської ради
Вірлянській ДНЗ
Поточний
ремонт
Відділ освіти
системи опалення в 2017 Баранівської 30,0
30,0
30,0
Баранівському ДНЗ.
міської ради
Реконструкція
Після
дошкільного
Відділ освіти розробки
навчального закладу 2017 Баранівської проектно«Ялинка»
смт.
міської ради кошторисної
Полянки
документації
2. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів
Відділ освіти
Відкриття
2017
Баранівської
2500,0
Баранівського ДНЗ
міської ради

Підприємств, установ,
організацій
Інших джерел фінансування
(ДФРР, субвенція
інфраструктурного
розвитку, державний фонд
регіонаьного розвитку)

5

15

16

2500,0
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Будівництво
спортивного залу в
Баранівській
ЗОШ
№2 1-3 ст. ім.
О.Сябрук
Капітальний ремонт
Баранівської гімназії
(реконструкція
системи
теплопостачання
з
встановленням
теплогенератора
модульного, заміна
вікон
термосонація;
ремонт
системи
водопостачання
та
каналізації, ремонт
окремих підвальних
приміщень)
Реконструкція
системи
теплопостачання
з
встановленням
теплогенератора
модульного
в
Полянківській ЗОШ
1-3 ст.
Поточний
ремонт
системи
водопостачання
та
каналізації
в
Зеремлянській ЗОШ
1-3 ст.
Поточний
ремонт
системи
водопостачання
та
каналізації
в

ІІ Розділ. Покращення якості загальної середньої та позашкільної освіти
1. Проведення капітальних, поточних ремонтів по загальноосвітніх закладах
2017

Відділ освіти
Баранівської
міської ради

6500,0

6500,0

2017

Відділ освіти
Баранівської
міської ради

8500,0

8500,0

2017

Відділ освіти
Баранівської
міської ради

800 ,0

800,0

2017

2017

Після
Відділ освіти розробки
Баранівської проектноміської ради кошторисної
документації
Після
Відділ освіти розробки
Баранівської проектноміської ради кошторисної
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Суємецькій ЗОШ 1-3
ст.
Поточний
ремонт
системи
водопостачання(бурі
1.6 ння скважини) та
ремонт огорожі в
Острожецькій ЗОШ
1-2 ст.
Поточний
ремонт
крівлі
1.7 Зеремлянській ЗОШв
1-3 ст.

документації

2017

2017

Капітальний ремонт
1.8 Кашперівської
ЗОШ

2017

Ремонт
будівлі
Явненської
1.9 загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів

2017

Після
Відділ освіти розробки
Баранівської проектноміської ради кошторисної
документації
Після
Відділ освіти розробки
Баранівської проектноміської ради кошторисної
документації
Після
Відділ освіти розробки
Баранівської проектноміської ради кошторисної
документації
Після
Відділ освіти розробки
Баранівської проектноміської ради кошторисної
документації
2. Оптимізація мережі навчальних закладів
Відділ освіти
Баранівської
міської ради
Відділ освіти
Баранівської
міської ради

Реорганізація
2.1 Йосипівської
ЗОШ
(13 школярів)
Реорганізація
Старогутянської
2.2 ЗОШ (23 школярів)

2017

Реорганізація
2.3 Вірлянської ЗОШ
(24 школярів)

Відділ освіти
2017 Баранівської
міської ради

2017
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Реорганізація
2.4 Берестівської ЗОШ
(11 школярів)
Реорганізація
2.5 Мирославської ЗОШ
(12 школярів)
Реорганізація
2.6 Жарської ЗОШ (10
школярів)
-

Відділ освіти
2017 Баранівської
міської ради
Відділ освіти
2017 Баранівської
міської ради
Відділ освіти
2017 Баранівської
міської ради

Очікувані результати:
висока якість освіти як засіб всебічного розвитку особистості дитини;
поглиблення інформатизації освітніх процесів;
вдосконалення соціалізації особистості засобами профільного навчання в старшій школі;
вдосконалення національно патріотичного виховання учнівської молоді;
реорганізація освітніх процесів відповідно до нового Закону про освіту;
створення умов для навчання, розвитку, виховання, адаптації в суспільство дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені
батьківського піклування;
- створення в навчальних закладах міста цілісної системи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, здоров’я – зберігаючи
умови навчання та виховання.

1.2 ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Головною метою є забезпечення зростання показника заробітної плати в усіх сферах і галузях економіки. Підвищення середнього рівня
заробітної плати суб’єктами господарювання усіх форм власності.
Головною метою підвищення рівня зайнятості населення та ринку праці є збереження існуючих та створення нових робочих місць з
належними умовами та гідною оплатою праці, що забезпечить зростання обсягів виробництва та поліпшення на ринку праці міста.
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ:
№
п/п
1

Термін
Назва заходу
Виконавці заходу
Очікувані результати
виконання
2
3
4
5
1. Посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація відносин на ринку праці
Посилення роботи з питань дотримання
Управління праці та
Зменшення випадків використання
законодавства
про
працю
керівниками
соціального захисту населення, суб’єктами господарювання міста
1.1 підприємств, установ та організацій міста, Протягом року
Баранівське відділення
найманої
робочої
сили
без
Новоград-Волинської ОДПІ, належного оформлення трудових
фізичних осіб-підприємців, з метою реалізації
прав і гарантій працівників, недопущення
інспекція з питань праці в
відносин,
необґрунтованого

9

випадків використання найманої робочої сили без
Житомирській області,
звільнення працівників
належного оформлення трудових відносин з
Баранівський районний центр
роботодавцем,
необґрунтованого
звільнення
зайнятості
працівників
2. Розширення сфери застосування праці, створення робочих місць з належними умовами праці
Дотримання
суб’єктами
господарювання
законодавства
з
Здійснення моніторингу за створенням належних
питань
охорони
праці.
Належна
умов праці на підприємствах відповідно до
оплата праці працівникам, задіяних
Управління праці та
2.1 нормативно-правових актів з питань охорони Щомісячно
на роботах із шкідливими умовами
соціального
захисту
населення
праці, моніторинг проведення атестації робочих
праці
місць із шкідливими умовами праці

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3. Сприяння зайнятості населення
Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи
серед населення з питань праці через засоби
Баранівський районний
масової інформації, сторінки центру зайнятості у Протягом року
Фейсбуці, веб-портал міської ради, застосування
центр зайнятості
реклами, засідання “круглих столів” та семінари з
соціальними партнерами, населенням.
Забезпечення ефективного функціонування та
розвитку
системи
професійного
навчання
працівників
на
підприємствах,
установах, Протягом року
Баранівський районний
організаціях та сприяння безробітним, які
центр зайнятості
шукають роботу, у професійній підготовці,
перепідготовці та підвищенні кваліфікації
З метою підтримання конкурентоспроможності
на ринку праці осіб старше 45 років зі стажем
роботи 15 років шляхом перепідготовки,
Протягом
Баранівський районний
спеціалізації,
підвищення
кваліфікації
за
року
центр зайнятості
професіями та спеціальностями для пріоритетних
видів економічної діяльності видавати ваучери.
Створення умов для зайнятості населення та
підтримка підприємницької ініціативи населення,
Протягом
Баранівський районний
зокрема
безробітних
через
надання
року
центр зайнятості
індивідуальних та групових консультацій,
виплату одноразової допомоги по безробіттю.
Забезпечити суб’єктам малого підприємництва,
Протягом
Баранівський районний
які працевлаштовують на нові робочі місця в
року
центр зайнятості

Підвищення
населення

рівня

зайнятості

Організація професійного навчання

Видача ваучерів

Надання одноразової допомоги по
безробіттю
Стимулювання роботодавців до
збільшення нових робочих місць в
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пріоритетних видах економічної діяльності, а
також роботодавцям, які створюють нові робочі
місця та працевлаштовують на них громадян,
недостатньо конкурентоспроможних на ринку
праці, компенсації у розмірі 100% єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
Забезпечити
роботодавцям,
які
працевлаштовують на умовах строкових тудових
Баранівський районний
3.6 договорів зареєстрованих безробітних з числа Протягом року
центр зайнятості
внутрішньо переміщених осіб, компенсації витрат
на оплату праці
Залучення осіб, які потребують сприяння у
Баранівський районний
працевлаштуванні, до участі у громадських
роботах та інших видах робіт тимчасового Протягом року
центр зайнятості
характеру
4. Підвищення розміру середньої заробітної плати
Здійснення
аналізу
діяльності
суб’єктів
господарювання,
які,
працюючи
повний
Протягом
Управління праці та
4.1 день, виплачують працівникам заробітну робочий
плату в
року
соціального захисту населення
розмірах менше встановленого мінімуму
Робоча група з питань
легалізації
виплати заробітної
Заслуховування керівників підприємств, установ,
плати
і
зайнятості
та
організацій, фізичних осіб-підприємців, які Щоквартально комісія з питань населення
4.2 виплачують
погашення
заробітну плату нижче законодавчо
заборгованості із заробітної
встановленого рівня
плати, пенсій, стипендій,
інших соціальних виплат
4.3

Аналіз колективних договорів в частині оплати
праці

Протягом
року

Управління праці таи
соціального захисту населення

5. Своєчасність виплати заробітної плати
моніторингу щодо стану погашення
5.1 Проведення
заборгованості із заробітної плати

Щомісячно

пріоритетних
діяльності

видах

економічної

Сприяння зайнятості внутрішньопереміщених осіб
Забезпечення тимчасової зайнятості
незайнятим громадянам

Дотримання
суб’єктами
господарювання законодавств з
питань оплати праці. Підвищення
рівня заробітної плати найманих
працівників

Забезпечення
дотримання
мінімальних норм і гарантій щодо
зайнятості населення та оплати
праці

Дотримання
суб’єктами
господарювання
законодавства
з
Управління праці та
питань
оплати
праці.
Своєчасна
соціального захисту населення виплата заробітної плати найманим
працівникам
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Заслуховування керівників підприємств, установ,
5.2 організацій, фізичних осіб-підприємців, в яких
наявна заборгованість із виплати заробітної плати

-

Робоча група з питань
легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення та
Щомісячно
комісія з питань погашення
заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій,
інших соціальних виплат
Очікувані результати:

Повне погашення заборгованості із
виплати заробітної плати на
підприємствах,
установах
та
організаціях міста

збільшення рівня зайнятості;
проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з числа незайнятих громадян;
забезпечення роботодавцям компенсації у розмірі 100% єдиного внеску;
забезпечення роботодавцям компенсації у розмірі витрат на оплату праці;
залучити до участі в оплачуваних громадських та інших видах робіт тимчасового характеру осіб з числа незайнятих громадян;
надання одноразової допомоги по безробіттю особам з числа незайнятих громадян;
створення можливості для працевлаштування осіб з числа в внутрішньо переміщених осіб.
1.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головною метою є реалізація політики в сфері соціального захисту населення, державних та місцевих програм соціального захисту
окремих категорій громадян міста . Забезпечення індивідуального та комплексного підходу до надання послуг малозабезпеченим верствам
населення громади. Забезпечення права працюючим особам на отримання пенсійних виплат в майбутньому та забезпечення виплати пенсій
існуючим пенсіонерам. Надання матеріальної допомоги мешканцям міста та громади , учасникам АТО,затвердження Програми сприяння
оборонній та мобілізаційній готовності Баранівської РВК.
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН:
Термін
Назва заходу
Виконавці заходу
Очікувані результати
п/п
виконання
1
2
3
4
5
1. Соціальний захист населення
Забезпечення своєчасного надання пільг на
житлово-комунальні послуги ветеранам війни,
Управління праці та
Своєчасне надання пільг на житлововійськової служби та ветеранам органів Протягом
1.1 ветеранам
соціального захисту
комунальні послуги та субсидій
внутрішніх справ, потерпілим від аварії на ЧАЕС та
року
населення
населенню міста
субсидій населенню на житлово-комунальні
послуги
Відповідно до законів України здійснювати
Управління праці та
Забезпечення твердим паливом та
1.2 забезпечення твердим паливом та скрапленим газом Протягом
соціального
захисту
скрапленим газом пільгові категорій
року
пільгових категорій населення
населення
населення
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Забезпечення своєчасного надання пільг (на
санаторно-курортне лікування, послуги зв’язку,
капремонт квартир інвалідів, компенсаційних
виплат) ветеранам війни, ветеранам військової
служби та ветеранам органів внутрішніх справ,
потерпілим від аварії на ЧАЕС згідно з чинним
законодавством
Забезпечення надання пільг окремим категоріям на
проїзд автомобільним та залізничним транспортом
Адресна допомога особам, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції, для
покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг
Забезпечення призначення нових, перерахунок
раніше призначених допомог згідно Законів
України, постанов КМУ: «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям
інвалідам», «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», та на дітей-сиріт, дітей
позбавлених
батьківського
піклування
та
прийомним сім’ям
Забезпечення виконання Постанови КМУ від
31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним
лікуванням »
Забезпечення виконання Постанови КМУ від
05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку
забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та інших
окремих категорій населення, переліку таких
засобів» зі змінами.

Протягом
року

Протягом
року
Протягом
року

Управління праці та
соціального захисту
населення

Своєчасне
надання
пільг
на
санаторно-курортне
лікування,
послуги зв’язку, капремонт квартир
інвалідів, компенсаційних виплат
населенню

пільг окремим категоріям на
Управління праці соціального Надання
проїзд
автомобільним
та залізничним
захисту населення
транспортом
Соціальна
підтримка
осіб,
які
переміщуються
з
тимчасово
Управління праці соціального окупованої території України та
захисту населення
районів
проведення
антитерористичної операції

Протягом
року

Призначення нових та перерахунок
Управління праці соціального раніше
призначених допомог згідно
захисту населення
чинного законодавства України

Протягом
року

Управління праці соціального Забезпечення санаторно-курортним
захисту населення
лікуванням учасників АТО

Протягом
року

учасників
АТО
Управління праці соціального Забезпечення
технічними
та
іншими
засобами
захисту населення
реабілітації

Протягом
року

Будівництво (придбання) житла для
Управління праці соціального сімей загиблих військовослужбовців,
захисту населення
які брали участь в АТО, а також для
інвалідів І-ІІ групи з числа
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Забезпечення виконання Постанови від 20.05.2015
№348 «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво (придбання) житла для
сімей загиблих військовослужбовців, які брали
участь в антитерористичній операції, а також для
інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців,
які брали участь у зазначеній операції та
потребують поліпшення житлових умов»

військовослужбовців,
які
брали
участь у зазначеній операції та
потребують поліпшення житлових
умов»

2. Забезпечення якісного рівня надання соціальних послуг та обслуговування громадян
Продовжити роботу управління, спрямовану на
наповнення бюджету Пенсійного фонду України в
місті та громаді, стале фінансування виплат пенсій,
2.1 створення системи обслуговування громадян та Постійно
УПФ в Баранівському районі
обробки
пенсійної
документації
на
базі
Дотримання конституційних прав
централізованих
інформаційних
технологій
громадян, призначення та проведення
Пенсійного фонду України.
перерахунків пенсій згідно чинного
законодавства та не допущення
Забезпечити належний рівень обслуговування
громадян
при
наданні
їм
законодавчо
передбачених
2.2 соціальних послуг та розгляд звернень громадян Постійно
УПФ в Баранівському районі соціального напруги
згідно Закону України «Про звернення громадян
своєчасне призначення та проведення Постійно
2.3 Забезпечити
УПФ в Баранівському районі
перерахунків пенсій згідно чинного законодавства
Забезпечення
надання
соціальних
послуг
Дотримання
соціальних
гарантій
громадянам, які перебувають у складних життєвих
громадян
які
перебувають
у
складних
Управління надання
життєвих обставинах і потребують
і потребують сторонньої допомоги, за Постійно
2.4 обставинах
соціальних послуг
місцем проживання, в умовах стаціонарного,
сторонньої допомоги, за місцем
Баранівської міської ради
тимчасового або денного перебування.
проживання, в умовах стаціонарного,
тимчасового або денного перебування.
Забезпечення
надання
соціальних
послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з
числа осіб працездатного віку на період до
Управління надання
їм групи інвалідності, але не Постійно
Соціальна
підтримка
громадянам
2.5. встановлення
соціальних послуг
більш
як чотири місяці), які не здатні до
похилого
віку,
інвалідам,
хворим
Баранівської міської ради
самообслуговування і потребують постійної
сторонньої допомоги, визнані такими в порядку,
затвердженому МОЗ
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Забезпечення надання соціальних послуг сім’ям,
діти та
молодь яких перебуває у складних життєвих
обставинах і
2.6 потребує сторонньої допомоги, у тому числі
особам, які
постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі
людьми

Управління надання
соціальних послуг
Баранівської міської ради

Соціальна підтримка сім’ям, діти та
молодь яких перебуває у складних
життєвих
обставинах і потребує сторонньої
допомоги, у тому числі особам, які
постраждали
від насильства в сім’ї та торгівлі
людьми

Постійно

Управління надання
Соціальна
підтримка
учасників
Постійно соціальних послуг
антитерористичної операції
Баранівської міської ради
ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ
Витрати на реалізацію, тис. грн.,
у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

140,0

140,0

11

12

13

За рахунками інших
надходжень

10

Фонд
соціальноекономічного
розвитку
Власні надходження
бюджетних установ

9

Бюджет розвитку

8

14

Інших джерел
фінансування (ДФРР)

7

Підприємств, установ,
організацій

6

Спеціальний фонд

190,0

Субвенцій
з державного бюджету
Субвенцій
з обласного бюджету

Виконавець

Всього
5

Загальний фонд

2.1

2
3
4
Надання одноразової грошової
Управління
допомоги
громадянам,
надання
допомага на поховання у разі
смерті особи, незастрахованої 2017 соціальних
послуг
в
системі
загальнообовʾязкового
Баранівськ

Разом

1

Назва заходу

Термін виконання

№з/п

Забезпечення надання соціальних послуг учасникам
2.7 антитерористичної операції

15

16

50,0

15

державного
соціального
страхування
Надання
матеріальної
допомоги учасникам АТО
2.2

ої міської
ради
Управління
надання
соціальних
2017 послуг
Баранівськ
ої міської
ради

178,0

128,0

128,0

50,0

Очікувані результати:
збільшення надходжень коштів до бюджету Пенсійного фонду України;
ліквідації заборгованості із страхових внесків;
збільшення середнього розміру пенсій;
- забезпечення права працюючим особам в майбутньому на отримання пенсійних виплат та виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам;
забезпечення надання соціальними послугами громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування, похилого віку, інвалідам, хворим (з числа
осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ, послуг сім’ям, діти та
молодь яких перебуває у складних життєвих обставинах і потребує сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства
в сім’ї та торгівлі людьми , учасникам антитерористичної операції;
- створення належних умов для соціальної адаптації та захисту інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, виховуються у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
- поліпшення матеріальних умов населення громади, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
-

1.4 КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБʾЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Головною метою створення умов для реалізації творчого потенціалу громади є визначення регіональної стратегії розвитку культури на
2017 рік, концептуальних підходів до вирішення основних проблем галузі культури та досягнення високого рівня розвитку професійного і
аматорського мистецтва для формування гармонійно розвиненої особистості. Залучення максимальної кількості жителів об’єднаної
територіальної громади до участі в культурному житті шляхом організації культурно-дозвіллєвої роботи з населенням за місцем проживання,
проведення свят сімї, родини, будинку.
Заклади культури Баранівської громади на сьогодні є осередками задоволення культурно-дозвільних потреб населення, традиційно базовим
для розвитку народної творчості, збереження й примноження національного скарбу-фольклору, історико-культурної спадщини, естетичного
виховання і навчання дітей.
Особливий акцент у діяльності закладів культури Баранівської громади на 2017 рік робиться на співпраці з дітьми та молоддю, на
створенні умов для їхнього духовного, творчого зростання та збагачення на найкращих зразках української, світової культури, залучення
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максимальної кількості жителів об’єднаної територіальної громади до участі в культурному житті шляхом організації культурно-дозвіллєвої
роботи.
В Баранівській громаді збережена мережа та структура закладів культури, яка приведена у відповідність до встановлених в державі
соціальних нормативів та включена до державного реєстру України. На сьогодні функціонує 21 заклади культури клубного типу, а саме: 1
Будинок культури, 8 сільських Будинків культури, 12 сільських клубів.
На 2017 рік закладами культури Баранівської громади заплановано провести близько 30 культурно-дозвіллєвих заходів. Основними
формами проведення заходів є тематичні вечори, концертні програми, фестивалі-конкурси, години-пам’яті, святкові дискотеки, вікторини,
майстер-класи, виставки робіт дикоративно-ужиткового мистецтва.
З метою сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, в закладах культури діє 4 народних аматорських колективів,
робота яких забезпечена на належному рівні. Також налагоджена тісна співпраця з любительськими об’єднаннями.
Бібліотечне обслуговування населення Баранівської територіальної громади здійснюють 17 державних публічних бібліотек, з них: 1 –
центральна бібліотека, 1– дитяча бібліотека, 16 – сільських. Бібліотечні установи спрямовують свою соціокультурну діяльність на виконання
державних, обласних та районних програм, а також вшанування визначних дат. Проведені заходи мають на меті відродження культурноісторичних традицій, історії та сучасності нашого краю, виховання патріотизму та громадянства, популяризацію літератури про Європейський
Союз.
В Баранівській громаді функціонує школа мистецтв.. Педагогічний колектив школи мистецтв спрямовують свої зусилля на високу якість
роботи, акцентовуючи увагу на основних завданнях:
- активізація роботи творчих колективів;
- покращення успішності учнів;
- вдосконалення методів і форм роботи з дітьми, з метою їх професійної орієнтації;
- заохочення дітей до вивчення музичного мистецтва.
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ:
Термін
Назва заходу
Виконавці заходу
Очікувані результати
п/п
виконання
1
2
3
4
5
1. Соціальний захист населення
Створення Центру культури та дозвілля у І півріччя
Відділ культури , сім»ї,
видатків та економія
1.1 м.Баранівка
молоді
та спортуБаранівської Оптимізація
2017
коштів
міського
бюджету
міської ради
Оптимізація сільських та міських бібліотек-філій
Відділ культури , сім»ї,
Оптимізація видатків та економія
шляхом
об’єднання
їх
із
шкільними
бібліотеками
1.2
2017
молоді та спортуБаранівської коштів міського бюджету
міської ради
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1.3

Cтворення умов для ефективного розвитку та
функціонування закладів культури клубного типу

Відділ культури , сім»ї,
Покращення надання
молоді та спортуБаранівської дозвіллєвих послуг
міської ради

2017

культурно-

1

Інших джерел
фінансування (ДФРР)

Підприємств, установ,
організацій

За рахунками інших
надходжень

Власні надходження
бюджетних установ

Фонд
соціальноекономічного
розвитку

Бюджет розвитку

Спеціальний фонд

Загальний фонд

у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

Разом

Субвенцій
з обласного бюджету

Субвенцій
з державного бюджету

Всього

Виконавець

Термін виконання

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ , ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Забезпечення функціонування всіх закладів культури незалежно від їх підпорядкування, розвиток матеріально-технічної бази
закладів культури
Відділ
Капітальний
ремонт
культури ,
1.1 Міського
Будинку 2017
сім’ї ,
133,1
133,1
133,1
культури ім А Пашкевича
молоді та
спорту
Капітальний
ремонт
сільського
будинку
Відділ
культури за адресою с
культури ,
1.2. Рогачів, вул Новоград- 2017
сім’ї ,
1287,1
1287,1
Волинська,
88-А
молоді та
Баранівського
району,
спорту
Житомирської області
місць 2017
Після
Відділ
1.3 Облаштування
розробки
культури
,
відпочинку
та

18

благоустрою території
біля приміщення клубу
в с. Йосипівка та с.
Табори

сім’ї ,
молоді та
спорту

проектнокошторисної
документації

Відділ
культури ,
2017
сім’ї ,
молоді та
спорту

Після
розробки
проектнокошторисної
документації

Відділ
культури ,
1.5
2017
сім’ї ,
молоді та
спорту
Встановлення печей –
Відділ
булер’янів в сільських
культури ,
1.6. будинках
культури, 2017
сім’ї ,
сільських
клубах
в
молоді та
кількості 22 шт.
спорту

Після
розробки
проектнокошторисної
документації

Ремонт будівлі клубу с.
Вірля
1.4

Ремонт будівлі клубу та
бібліотеки с. Зеремля

-

374,0

374,0

Очікувані результати:
проведення оновлення міського та сільських клубів, бібліотек з метою задоволення культурних послуг населенню громади;
забезпечення потреб населення в наданні культурних послуг;
підвищення ефективності роботи працівників закладів культури ;
розвиток духовно-культурної сфери міста та громади.
1.5 ПІДТРИМКА ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

Головна мета – забезпечення системного та комплексного підходу щодо оздоровлення та відпочинку дітей громади в заміських
оздоровчих закладах, придбання їм путівок, вирішення проблем молоді, демографічного розвитку, спрямованого на формування самодостатньої
особистості.

2.1
2.2
2.3

2.4

-

Очікувані результати:
оздоровлення та відпочинок дітей громади;
мінімізацію асоціальних проявів у молодіжному середовищі;
зменшення злочинних проявів та правопорушень серед дітей міста.
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Інших джерел
фінансування (ДФРР)

13

Підприємств, установ,
організацій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей громади та міста на 2016 р
Відпочинок
дітей
в
Відділ
оздоровчих
закладах, 2017 культури, сім»ї, 226,0
126
126
придбання путівок
молоді та спорту
Відпочинок
дітей
в
Відділ освіти
пришкільних
таборах
з 2017 Баранівської 50 ,0
50 ,0
50 ,0
денним перебуванням
міської ради
Організація та проведення
Відділ
культурно-масових заходів
культури,
2017 сім»ї, молоді 350,0
250,0 250,0
та спорту
Встановлення дитячих ігрових
Відділ
майданчиків в селах та селищі 2017
культури,
громади
сім»ї, молоді 200,0
та спорту

За рахунками інших
надходжень

Фонд
соціальноекономічного
розвитку
Власні надходження
бюджетних установ

Бюджет розвитку

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Разом

Субвенцій
з державного бюджету
Субвенцій
з обласного бюджету

2

Всього

1

ЗАХОДИ ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ
Витрати на реалізацію, тис. Vмаг.,
у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.
Виконавець

Назва заходу

Термін виконання

з/п

19

15

16

100,0

100,0
200,
0

20

1.6 РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Головна мета – створення умов для розвитку доступних послуг для масових занять фізичною культурою і спортом та для розвитку спорту
вищих досягнень. Сприяння створенню спортивної інфраструктури.
Перелік основних спортивних масових заходів, які будуть проводитися
в м .Баранівка у 2017 році
№
Захід
Дата
Місце проведення
проведен
ня
1
Обласні змагання ДЮСШ з міні-футболу
січень
ФОК
груденьФОК
2 Відкрита першість Баранівського району з міні-футболу пам’яті Хоменка
лютий
лютий
ФОК
3 Міський турнір з настільного тенісу на призи міськради
4 Відкритий чемпіонат з волейболу серед груп ДЮСШ

січень
лютий

ФОК
ФОК

5
6 Відкритий чемпіонат Баранівської ДЮСШ з легкої |атлетики

січень

ФОК

7 Турнір з футболу серед груп ДЮСШ

березень

стадіон

8 Матчеві зустрічі обласної дитячої футбольної ліги

стадіон

9 Турнір з волейболу, присвячений Міжнародному жіночому дню

березеньтравень
березень

10 («Кубок весни» - районні змагання з футболу

квітень

стадіон

11 Кубок області з футболу

квітень

стадіон

12 Чемпіонат області з футболу

квітеньлистопад
квітень

стадіон

Відкритий турнір з міні-футболу «Кубок мера Баранівки- 2017»

13 [Районний турнір з футболу «Шкіряний м’яч»

ФОК

стадіон

21

14 Відкритий чемпіонат з настільного тенісу на призи рміської ради

квітень

ФОК

15 Кубок району з волейболу, присвячений Дню Перемоги
16 Турнір з футболу, присвячений Дню захисту дітей
17 [Районна Спартакіада сільської та робітничої молоді

травень

стадіон

червень

стадіон

червень

стадіон

18 Турнір ДЮСШ з волейболу до Дня захисту дітей
19 Турнір з футболу, присвячений Дню фізичної культури і спорту

червень

стадіон

вересень

стадіон

20 Змагання обласної дитячо-юнацької ліги з футболу

стадіон

21
22 Легкоатлетичні змагання, присвячені Дню незалежності

вересеньлистопад
травеньлистопад
серпень

23 Кубок осені з футболу

жовтень

стадіон

24 Відкрита першість з міні-футболу «Новорічні канікули»
25 Матчеві зустрічі з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шахів,
легкої атлетики

грудень

ФОК

протягом
року

ФОК

Чемпіонат району з футболу

стадіон
стадіон

22

Очікувані результати:

14

Інших джерел
фінансування (ДФРР)

13

Підприємств, установ,
організацій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів
Проведення міських змагань з
Відділ
видів спорту, участь збірних
культу
команд громади в обласних,
ри,
1.1 Всеукраїнських та міжнародних 2017 сім»ї,м 100 ,0
50,0 50,0
змаганнях
олоді
та
спорту
2. Покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд міста
Утримання
та
навчальноВідділ
тренувальна
робота
дитячоосвіти
2.1 юнацької спортивної школи
2017 КМС 800,0
800,0 800,0
ОТГ
Проведення
навчальноВідділ
2.2 тренувальних зборів і змагань
2017 освіти
КМС 10,0
ОТГ

За рахунками інших
надходжень

Фонд
соціальноекономічного
розвитку
Власні
надходження
бюджетних
установ

Бюджет розвитку

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Витрати на реалізацію, тис. Vмаг.,
у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

Разом

Субвенцій
з обласного бюджету

Субвенцій
з державного бюджету

2

Всього

1

Виконавець

Назва заходу

Термін виконання

№з/п

ЗАХОДИ ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ

15

16

50,0

10,0

23

-

підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;
можливість проведення чемпіонатів області, України, Європи та світу, всеукраїнських комплексних заходах, чемпіонатах та кубках України
в реконструйованому стадіоні;
представництво спортсменів усіх міських спортивних організацій у складах збірних команд області з різних видів спорту;
підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами, спортивними майданчиками з тренажерними обладнаннями;
проведення повного оновлення та реконструкції стадіону.

-

ПРІОРИТЕТ 2. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТА ЖИТТЄЗДАТНОЇ ЕКОНОМІКИ
2.1. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Головною метою на 2017 рік є провадження регуляторної політики спрямованої на створення сприятливого підприємницького
середовища та усунення бюрократичних перешкод на місцях, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної влади та
суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення розкриття підприємницького потенціалу.
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА:
Термін
впровадження

№з/
п

Зміст заходу

1

2

1.1

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у
сфері підприємництва та здійснення нормативно-правового
регулювання підприємницької діяльності у відповідності до
Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності»

1.2

2.1

Відповідальні за виконання

3
1. Реалізація регуляторної політики
Протягом
року

Очікувані
результати

4

5

Відділ благоустрою та ЖКГ

Залучення
громадськості до
здійснення державної
регуляторної
політики

Розробка та оприлюднення на офіційному сайті Баранівської
міської ради реєстру власних діючих регуляторних актів,
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів,
Протягом
Відповідальний за розробку
плану-графіка здійснення відстежень результативності
року
регуляторного акту
власних регуляторних актів, проектів регуляторних актів та
аналізу регуляторного впливу для обговорення
2. Фінансово-кредитна підтримка
Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до
Протягом
Структурні підрозділи

Залучення
громадськості
здійснення
регуляторної
політики
Інвестиційна

до
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2.2

2.3

3.1

3.2

-

виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень,
закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних
коштів шляхом інформування, консультування, надання
допомоги в підготовці документів тощо

року

Забезпечення надання одноразових виплат допомоги по
безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю

Протягом
року

виконавчого комітету

Баранівський районний центр
зайнятості

Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в
міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях,
Протягом
Структурні підрозділи
семінарах,
форумах
ділового партнерства з метою
року
виконавчого комітету
впровадження інвестицій
3. Ресурсна та інформаційна підтримка
Залучення суб’єктів підприємництва до організації,
Відділ юридичної та кадрової
проведення та обслуговування фестивалів, туристичних
Протягом
роботи Баранівської міської ради
ярмарок, інших іміджевих заходів популяризації міста та
року
ОТГ, старости, керівники
регіону
підприємств міста
Проведення заходів по професійній орієнтації та
переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування
власної справи

Протягом
року

Баранівський районний центр
зайнятості

підтримка малого
підприємництва
Фінансово-кредитна
підтримка для осіб,
що вирішили
започаткувати власну
справу
Інвестиційна
підтримка малого
підприємництва
Поширення
інформації про
суб’єктів
підприємницької
діяльності міста
Підвищення
кваліфікації кадрів
для сфери
підприємництва

Очікувані результати:
збільшення надходжень до міського бюджету від діяльності малого підприємництва;
залучення максимальної кількості міських суб’єктів підприємницької діяльності – виробників до участі у державних закупівлях;
створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу;
формування сприятливих умов для його сталого подальшого розвитку, об’єднання інтересів міської влади та бізнесу для реалізації суспільно
важливих проектів
2.2 ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Головною метою провадження інвестиційної політики є сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста та
громади; підвищення іміджу міста та громади як території, привабливої для інвестування і співробітництва.
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ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАДИ ТА МІСТА:
№з/п

Назва заходу

1

2

1.1

1.2

1.3

2.1
2.2

Термін
виконання

Виконавець

Очікувані результати

3
4
5
1. Створення умов для залучення іноземних інвестицій
Участь міста у національних і міжнародних грантових
Надання СГД міста методичної та практичної
конкурсах та проектах міжнародної технічної
рекомендації по підготовці інвестиційних та
грантових проектів, допомога в розробці бізнесСтруктурні
допомоги, залучення фінансових ресурсів для
планів, інвестиційних проектів. Інформувати Протягом
підрозділи
розвитку підприємств. Збільшення кількості виграних
комунальні
підприємства,
департаменти,
року
виконавчого грантів і проектів, що дозволить залучити додаткові
управління та відділи міської ради про
комітету
кошти для соціального розвитку міста. Розширення
оголошення
інвестиційних
та
грантових
можливостей в одержанні фінансових ресурсів для
конкурсів
залучення інвестицій
Підготовка
презентацій
інвестиційних
Підвищення рівня доступності зацікавлених осіб до
можливостей міста на офіційному веб-сайті
інформації щодо інвестиційних можливостей міста.
Баранівської міської ради, в тому числі: про
Розміщення на веб-сайті міської ради наступної
вільні
земельні
ділянки,
приміщення
інформації:
Структурні
комунальної власності, виробничі площі Протягом
про вільні земельні ділянки, які виставляються на
підрозділи
підприємств тощо. Забезпечити оприлюднення
земельні
торги;
року
виконавчого
інформації про інвестиційні можливості міста
вільні
виробничі
та
офісні
приміщення
комітету
промислових підприємств, які пропонуються для
продажу та оренди;
- нежитлові приміщення комунальної власності, що
підлягають приватизації
Забезпечити супровід інвесторів під час
Створення комфортних умов для інвесторів, які
реалізації інвестиційних проектів та сприяти, у
Робоча група залучатимуть кошти у розвиток економіки громади та
межах дії чинного законодавства та компетенції Протягом
згідно
міста
міської ради, вирішенню проблемних питань, що
року
окремого
Залучення до міста стратегічних інвесторів.
виникають у ході здійснення інвестиційної
розпорядження
діяльності
2. Популяристична діяльність щодо інвестиційних можливостей та потенціалу м. Баранівки
Розробити
презентаційно-інформаційні
Робоча група Розробити та виготовити Довідник інвестора громади
матеріали щодо інвестиційного та експортного Протягом
згідно
та міста
потенціалу міста
року
окремого
розпорядження
Поширювати серед потенційних інвесторів Протягом
Робоча група Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з
року
інвестиційними можливостями міста
презентаційно-інформаційні
матеріали
про
згідно
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інвестиційний потенціал міста на всеукраїнських
та
міжнародних
заходах
(виставках,
конференціях, симпозіумах, круглих столах)
Приймати
участь
у
міжнародних
та
2.3 національних інвестиційних форумах, зустрічах,
конференціях
-

окремого
розпорядження
Протягом
року

Робоча група Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з
інвестиційними
можливостями
міста,
пошук
згідно
потенційних інвесторів
окремого
розпорядження

Очікувані результати:
розповсюдження презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості міста та громади серед потенційних інвесторів, інвестиційних
фондів;
залучення до міста інвесторів та інвестиційних фондів;
поступове зростання рівня залучення інвестицій, в т.ч. прямих іноземних.
2.3 РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ

Головна мета – задоволення попиту населення в товарах та послугах, створення ефективної ринкової інфраструктури по реалізації товарів
та наданні послуг, яка спроможна забезпечити належний рівень торговельно-побутового обслуговування населення та конституційний захист прав
споживачів.
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ:
№
з/

Назва заходу

1

2

Термін
виконання

Виконавець

3
4
1. Забезпечення соціального захисту населення

Погодження зручних для населення графіків роботи
1.1 об’єктів
торгівлі та сфери послуг

Протягом
року

Структурні підрозділи
виконавчого комітету
Баранівської міської ради

2. Забезпечення належної якості товарів
Організація та проведення ярмарок по реалізації
Виконавчий комітет
продовольчих товарів фермерськими господарствами
На свято
міста
та
підприємствами
харчової
промисловості
міста
за
Баранівської
міської ради ОТГ,
міста, до дня
2.1 цінами виробників.
старости,
керівники
підприємств
Розширення мережі фірмової торгівлі місцевих незалежності
товаровиробників

Очікувані результати
5
Покращення послуг для населення
у сфері торгівлі
Збільшення
можливостей
населення
придбавати товари
фермерських
господарств
та
підприємств харчової галузі за
цінами
виробників.
Вдосконалення та розширення
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мережі
фірмової
торгівлі,
збільшення асортименту товарів
за помірними цінами
3. Профілактика порушень законодавства про захист прав споживачів
Розповсюдження серед населення через засоби масової
інформації
правових знань в сфері захисту прав
Структурні підрозділи
Інформування населення про
3.1 споживачів, інформування
права споживачів при придбанні
споживачів про якісні
Постійно
виконавчого комітету
характеристики товарів, про виробників, а також про
Баранівської міської ради ОТГ товарів чи наданні послуг.
Правила торгівлі та надання послуг
Покращення
і
забезпечення
споживачів
доступною,
Структурні
підрозділи
Надання консультативної та практичної допомоги Протягом
своєчасною
та
достовірною
виконавчого
комітету
3.2 громадянам відповідно до Закону України «Про захист
року
Баранівської міської ради ОТГ інформацією
прав споживачів»
-

Очікувані результати:
провадження ефективних заходів щодо конституційного захисту прав споживачів у місті, посилення контролю за якістю і безпекою
продукції, умов договорів при виконанні робіт та послуг;
збільшення асортименту товарів місцевих та регіональних товаровиробників у торгівельній мережі міста, реалізація продукції за цінами
виробників;
впровадження організаційних та інформаційно-роз’яснювальних заходів по подальшому покращенню культури торговельно-побутового
обслуговування населення, насичення споживчого ринку якісними товарами та послугами; інформування населення міста про основні
положення Закону України «Про захист прав споживачів» .
2.4 УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Головною метою його діяльності є підвищення якості й ефективності управління комунальним майном міста, з метою підвищення
ефективності їх подальшого функціонування, забезпечення матеріально-технічного розвитку міста , впровадження ресурсо та енергозберігаючих
технологій, фінансова підтримка житлово-комунального господарства міста та його розвиток. Забезпечення утримання в належному стані
об’єктів комунального майна, що сприяє поліпшення умов життєдіяльності населення громади, полі пшення надання послуг населенню громади
та міста
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1
1.

Інших джерел фінансування
(ДФРР)

Підприємств, установ,
організацій

За рахунками інших
надходжень

Власні надходження
бюджетних установ

Фонд соціальноекономічного розвитку

Бюджет розвитку

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Разом

Витрати на реалізацію, тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

Субвенцій
з обласного бюджету

Субвенцій
з державного бюджету

Всього

Виконавець

Назва заходу

Термін виконання

№з/п

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ З ЕКОНОМІЇ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Підвищення ефективності управління, енергозберігаючі заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів комунального майна
міста
КП
«Баранівка
міськводоканал»
Будівництво
водозабірної
1478,7
1478,7
свердловини з
водогінною 2017
мережею по вул. Гоголя
Реконструкція
станції 2017
1029,4
1029,4
знезалізнення
Капітальний ремонт зливової
мережі по вул Звягельська та 2017
400,2
400,2
Соборна
Заміна технологічного
2017
80,0
80,0
обладнання
Заміна
трубопроводів
водопостачання
та 2017
1000,0
1000,0
водовідведення, у тому числі
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згідно з мікропроектом №3-18-06018 «Покращення якості питної
води
в
м.
Баранівка
Житомирської
області»
(2-а
черга) та проектом «Капітальний
ремонт зливової каналізації на
вул..Звягельська та Соборна.»
Будівництво нових вуличних
водогонів
та
каналізаційних
мереж
(у
т.ч.
башти
Рожновського
Підключення до водопостачання
та каналізування
багатоквартирних житлових
будинків, реконструкція
аварійних водогонів та
каналізаційних мереж цих
будинків вул. Дзержинського
(Звягельська), вул..
Леніна(Соборна))
Розробка електронної карти
мереж підприємства
Заміна і встановлення люків на
водогінних та каналізаційних
мережах (20 шт.)
Капітальний ремонт та
переоснащення артсвердловин
Тампонація артсвердловин
№1,2,3
Капітальний ремонт та
реконструкція каналізаційних
насосних станцій
Технічне переоснащення станції
знезалізнення м. Баранівка, с.

2017

600,0

600,0

2017

700,0

700,0

2017

100,0

100,0

2017

20,0

20,0

2017

70,0

70,0

2017

60,0

60,0

2017

150,0

150,0

2017

Після
розроблення
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Зеремля
Капітальний ремонт
водопровідної мережі в с.
Зеремля

2017

проектнокошторисної
документації
Після
розроблення
проектнокошторисної
документації
Після
розроблення
проектнокошторисної
документації

Будівництво мережі
водопостачання та
2017
водовідведення та очисних
споруд смт. Полянки
м. Баранівка
Капітальний
ремонт
адмінприміщення
Баранівської 2017
2746,3
міської ради (термосонація)
Заходи щодо упорядкування екологічного та санітарно-технічного стану громади ,стану освітлення вулиць

2746,3

Придбання сміттєзбирального
автомобіля

2017

1500,0

1500,0

Придбання іншої комунальної
техніки

2017

1000,0

3000,0

Виготовлення проектної
документації на реконструкцію
міського сміттєзвалища під
сучасний полігон побутових
відходів.

2017

200,0

200,0

Оновлення контейнерного
господарства

2017

500,0

500,0

Забезпечення збору та вивезення
сміття з приватного сектору міста

2017

800,0

800,0
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та громади в повному обсязі
(шляхом укладання договорів з
усіма власниками приватних
помешкань).
Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення ОТГ

2017

1,500,0

1,500,0

Заходи щодо ремонту та розбудови дорожньо-транспортних шляхів громади
Придбання щебеню,піску,
відсіву,щебеневих сумішей

2017

230,0

230,0

Доставка до місця призначення
щебеню,піску, відсіву,щебеневих
сумішей

2017

690,0

690,0

Виготовлення проектної
документації на поточний та
капітальний ремонт доріг

2017

50,0

50,0

Заходи з грейдерування,сезонне
очищення доріг від
снігу,сезонний ремонт доріг в
результаті їх розмивання та
підтоплення

2017

100,0

100,0

Капітальний ремонт площі Волі
Будівництво
підвісного
пішохідного мосту через р Случ
Капітальний
ремонт
дороги
Зеремля-Суємці

2017
2017

1195,7
1473,6

1195,7
1473,6

2017

10000,0

Капітальний
ремонт
Кашперівка-Жарі

2017

10000,0
Після
розроблення
проектнокошторисної

дороги
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Капітальний
ремонт
Савчука с. Суємці

вулиці

документації
Після
розроблення
проектнокошторисної
документації

2017

Очікувані результати:
забезпечення розвитку матеріально -технічної бази жтлово-комунальних господарства міста та громади;
розвиток міста та громади
удосконалення системи надання послуг населенню житлово комунальними-господарствами міста;
ремонт та утримання в належному стані об’єктів комунальної власності міста та громади;
підвищення стандартів життя.
2.5 ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ

-

1
1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Розробка Стратегічного плану розвитку Баранівської міської ОТГ та Плану сталого енергетичного розвитку
Стратегічний план розвитку
6
45,0
45,0 45,0

Інших джерел фінансування
(ДФРР)

Підприємств, установ,
організацій

За рахунками інших
надходжень

Власні надходження
бюджетних установ

Фонд соціальноекономічного розвитку

Бюджет розвитку

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Витрати на реалізацію, тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

Разом

Субвенцій
з обласного бюджету

Субвенцій
з державного бюджету

Всього

Виконавець

Назва заходу

Термін виконання

№з/п

Для ефективного використання бюджетних коштів доцільно розробити Стратегічний план розвитку території Баранівської міської
обєднаної територіальної громади та План сталого енергетичного розвитку Баранівської міської ОТГ.

16

33

2

План
сталого
розвитку

енергетичного

місяц
ів
6
місяц
ів

65,0

65,0

65,0

Головною метою бюджетної політики на 2017 рік є формування стабільної дохідної бази для фінансування життєзабезпечувальних сфер
об»єднаної громади та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку.
№
з/п

Назва заходу

1

2

Термін
виконання

Виконавець

Очікувані результати

3
4
5
1. Забезпечення виконання показників доходної частини міського бюджету
І квартал
Управління фінансів
Розробка заходів, спрямованих на забезпечення 2017
року
виконавчого
комітету
1.1 виконання
показників
міського
бюджету
та
Баранівської
міської
Забезпечення виконання затверджених
скорочення податкового боргу в 2017 році
ради ОТГ
показників
по надходженнях до міського
щомісячно
Управління фінансів
бюджету
систематичного аналізу виконання
виконавчого комітету
1.2 Проведення
доходної частини міського бюджету
Баранівської міської
ради ОТГ
Опрацювання реєстру платників на предмет сплати щомісячно
Підвищення рівня платіжної дисципліни
Управління фінансів
платників податків
ними податків і зборів до міського бюджету.
Оперативне
з’ясування
фактів
неперерахування
або
виконавчого
комітету
1.3 перерахування не в повному обсязі податків до
Баранівської міської
бюджету та направлення переліків таких платників в
ради ОТГ
ОДПІ для відповідного реагування
Проведення роботи з орендарями земельних ділянок у
протягом
Баранівське відділення
разі закінчення термінів дії договорів оренди та
року
Новоград-Волинської
своєчасності їх продовження, інвентаризація рішень
ОДПІ
Прискорення у часі оформлення проектів
сесії
міської
ради
на
предмет
дотримання
термінів
при
управління
фінансів,
землеустрою щодо відведення земельної
1.4 укладанні договорів оренди землі
відділ земельних
ділянки; не допущення використання землі
відносин виконавчого
без правовстановлюючих документів
комітету Баранівської
міської ради ОТГ
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1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наповнення доходної частини міського
Проведення заходів щодо організації своєчасного
протягом
Управління фінансів
затвердження та перегляду ставок податків і зборів
року
виконавчого комітету бюджету
Баранівської міської
(обов`язкових
платежів)
згідно
з
чинним
ради ОТГ
законодавством
Недопущення
випадків
надання
економічно
протягом
Управління фінансів
Наповнення доходної частини міського
необґрунтованих пільг суб’єктам господарювання
року
виконавчого комітету бюджету
об»єднаної громади по сплаті податків, зборів та
Баранівської міської
інших обов’язкових платежах
ради ОТГ
2. Забезпечення економного та раціонального використання коштів міського бюджету
Розробка заходів щодо забезпечення збалансованості
Управління фінансів
Забезпечення збалансованості бюджетної
міського бюджету та заходів щодо економного та
І квартал
виконавчого комітету системи,
сприяння
стабільному
раціонального використання коштів міського бюджету
2017 року
Баранівської міської
функціонуванню
бюджетних
установ
ради ОТГ
об»єднаної громади
Перегляд кошторисів бюджетних установ у частині
Оптимізація видатків бюджетних установ
Управління фінансів
скорочення бюджетних асигнувань на менш важливі ІІ півріччя
виконавчого комітету
статті витрат та підготовка відповідних пропозиції для 2017 року
Баранівської міської
розгляду на сесіях міської ради
ради ОТГ
Забезпечення врахування у міському бюджеті у
Недопущення заборгованості по виплаті
заробітної
плати
та
бюджетної
повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до
заборгованості
встановлених чинним законодавством умов оплати
Управління фінансів
праці, на проведення розрахунків за комунальні
Протягом
виконавчого комітету
послуги та
енергоносії, які споживаються
року
Баранівської міської
бюджетними установами, а також здійснення
ради ОТГ
контролю за станом дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників коштів місцевих
бюджетів
Посилення фінансового контролю за цільовим та
Управління фінансів
Підвищення ефективності використання
ефективним використанням бюджетних коштів Протягом
виконавчого комітету бюджетних коштів
шляхом проведення
аналізу видатків в розрізі
року
Баранівської міської
бюджетних установ
ради ОТГ
Виконавчий комітет
Забезпечення
проведення
видатків
Надання пропозицій на Міністерство фінансів України
Баранівської міської
бюджетних установ по захищених статтях в
та Асоціацію міст України щодо забезпечення Протягом
ради ОТГ
повному
обсязі,
недопущення
міського бюджету фінансовим ресурсом для
Управління
фінансів
кредиторської
заборгованості
по
соціальних
року
здійснення видатків по захищених статтях кошторисів
виконавчого комітету виплатах
бюджетних установ
Баранівської міської
ради ОТГ
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3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

3. Підвищення ефективності роботи підприємств об»єднаної громади
Проведення засідань робочої групи з питань Протягом
відновлення
платоспроможності
суб’єктів
Виконавчий комітет
Покращення фінансово-господарської
року
господарювання
Баранівської міської
діяльності
підприємств об»єднаної громади
ради ОТГ
Проведення балансових комісій з питань фінансовогосподарської діяльності комунальних підприємств щоквартально
міста
4. Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів
Баранівське відділення
Новоград-Волинської
ОДПІ
управління фінансів,
Забезпечення
виконання
показників
доходів
відділ містобудування
державного та місцевих бюджетів, сплати єдиного Протягом та архітектури,
соціального внеску у відповідності до встановлених
року
земельних відносин та
виконання затверджених
завдань
комунальної власності, Забезпечення
показників
по
надходженнях
до бюджету
виконавчого комітету
об»єднаної
громади
Баранівської міської
ради ОТГ
відділення
Організація роботи із забезпечення адміністрування Протягом Баранівське
Новоград-Волинської
податків і зборів та інших платежів, єдиного
року
ОДПІ
соціального внеску
Здійснення контролю за своєчасністю подання
передбаченої
законом
звітності
(декларацій,
розрахунків тощо), своєчасністю, достовірністю,
Баранівське відділення
повнотою нарахування та сплати податків, інших Протягом Новоград-Волинської
Підвищення рівня платіжної дисципліни
платежів, контроль за сплатою яких покладено на ДФС
року
ОДПІ
платників податків
України. Підвищення рівня добровільної сплати
податків та зборів, єдиного соціального внеску
суб’єктами господарювання
відділення
Забезпечення дієвої взаємодії з органами місцевого Протягом Баранівське
Новоград-Волинської
Збільшення рівня надходжень платежів до
самоврядування в частині розширення кола платників
року
ОДПІ
бюджету
податків
5. Сприяння росту економіки, створенню рівних конкурентних умов
Забезпечення виконання затверджених
показників по надходженнях до бюджету
Проведення на постійній основі заходи з керівниками Протягом Управління фінансів
об»єднаної громади
підприємств, установ і організацій незалежно від форм
року
виконавчого комітету
власності,
приватними
підприємцями,
якими
Баранівської міської
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5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

допущено заборгованість із виплати зарплати, з
ради ОТГ
податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціально
Баранівське відділення
внеску, де проводиться нарахування зарплати на рівні
Новоград-Волинської
або менше законодавчо встановленої мінімальної
ОДПІ
заробітної плати
Активізація роботи у складі тимчасової комісії з
Баранівське відділення
питань погашення заборгованості із заробітної плати Протягом Новоград-Волинської
та інших соціальних виплат при місцевих органах
року
ОДПІ
влади
Продовження співпраці з органами місцевого
Баранівське відділення
Новоград-Волинської
самоврядування
по приведенню
рішень
про
ОДПІ
встановлення місцевих податків і зборів до вимог
чинного законодавства України та забезпечення їх
Протягом
Збільшення рівня надходжень платежів до
виконання.
Надання пропозицій щодо вдосконалення цих рішень в
року
бюджету об»єднаної громади
частині чіткого визначення платників місцевих
податків і зборів, включення до їх переліку всіх
суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність
на території об»єднаної громади
Проведення аналізу суми втрат бюджетних коштів від
Баранівське відділення
Забезпечення виконання затверджених
надання в 2016 році пільг по земельному податку, при Протягом Новоград-Волинської
показників
за рахунок розширення бази
необхідності внесення відповідних пропозицій
року
ОДПІ
оподаткування
органам місцевого самоврядування
Проведення
звірки
з
органами
місцевого
Управління фінансів
самоврядування, виконавчої влади та органами
виконавчого комітету
земельних ресурсів щодо повноти обліку платників
Баранівської міської
земельного податку та орендної плати за землі Протягом ради
Забезпечення виконання затверджених
ОТГ
державної і комунальної власності, щодо кількості
показників
по надходженнях до бюджету
року
Баранівське відділення об»єднаної громади
укладених та зареєстрованих договорів оренди,
Новоград-Волинської
нарахованих та сплачених сум орендної плати.
ОДПІ
При необхідності надіслати звернення відповідним
органам щодо оптимізації в землекористуванні
6. Скорочення податкового боргу та боргу з єдиного соціального внеску
відділення
Забезпечення скорочення податкового
Застосування повного комплексу заходів погашення Протягом Баранівське
Новоград-Волинської
боргу
та зменшення кількості підприємств
податкового боргу та боргу з єдиного соціального
року
ОДПІ
– боржників
внеску, визначених законодавством
Взаємодія з державною виконавчою службою, участь у
виконавчих провадженнях з метою повноти, якості та
своєчасності виконання судових рішень щодо

Протягом
року

Баранівське відділення
Новоград-Волинської
ОДПІ
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6.3

стягнення податкового боргу та боргу з єдиного
соціального внеску
Заслуховування керівників підприємств-боржників на
відділення
засіданнях робочої групи з координації дій місцевих Протягом Баранівське
Новоград-Волинської
органів виконавчої влади щодо забезпечення
року
ОДПІ
податкових та інших надходжень до державного та
місцевих бюджетів
7. Удосконалення якості обслуговування платників податків

7.2

Удосконалення приймання звітності від суб’єктів
господарювання, забезпечення швидкого доступу
платника до інформації

Протягом
року

Баранівське відділення
Новоград-Волинської
ОДПІ

7.3

Організація
подальшого розвитку електронних
сервісів та системи дистанційного обслуговування
платників податків.

Протягом
року

Баранівське відділення
Новоград-Волинської
ОДПІ

Забезпечення якісного
платників податків

обслуговування

Очікувані результати:
-

збільшення надходжень до бюджету об»єднаної громади;
покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу;
збалансованість показників бюджету об»єднаної громади;
підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
недопущення бюджетної заборгованості.
ПРІОРИТЕТ 3. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРНИХ СЕКТОРІВ
3.1 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Головною метою створення належних умов для надання населенню міста та громади доступних і якісних послуг із пасажирських
перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до
встановлених нормативів і стандартів
№
з/п
1

Назва заходу
2

Термін
Виконавець
виконання
3
4
1. Удосконалення пасажирської мережі у місті

Очікувані результати
5
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Вивчення попиту населення на пасажирські
перевезення на автобусних маршрутах міста та
1.1 громади. Залучення громадських організацій для
обговорення щодо підвищення рівня якості надання
транспортних послуг
автобусних зупинок з графіками руху
1.2 Встановлення
автобусів в місті та громаді
-

Постійно
2017

Відділ організаційнокадрової роботи
виконавчого комітету
Баранівської міської
ради ОТГ
Відділ благоустрію

Вдосконалення
мережі
маршрутів у громаді

автобусних

Вдосконалення автобусних маршрутів

Очікувані результати:
вдосконалення автобусної мережі у місті та громади;
вивчення та проведення аналізу попиту населення на пасажирські перевезення з метою відкриття нових маршрутів.

та

10

11

12

13

14

Інших джерел фінансування
(ДФРР)

9

Підприємств, установ,
організацій

8

За рахунками інших
надходжень

7

Власні надходження
бюджетних установ

6

Фонд соціальноекономічного розвитку

5
70,0

Бюджет розвитку

Всього

Виконавець
4

Спеціальний фонд

3
20172021

Загальний фонд

Програма
спільних

Разом

2

Субвенцій
з обласного бюджету

Комплексна
профілактики

Субвенцій
з державного бюджету

1
1.

Назва заходу

Термін виконання

№з/п

3.2 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
З метою охорони навколишнього природнього середовища доцільно затвердити комплексну Програму профілактики та спільних
оперативних дій у разі виникнення підозри та підтвердження діагнозу на африканську чуму свиней в Баранівській об’єднаній
територіальній громаді на 2017-2021 роки, Програму оздоровлення від сказу території Баранівській об’єднаній територіальній громади
на 2017-2021 рр. та Програму забезпечення пожежної, техногеної безпеки та цивільного захисту Баранівської ОТГ
Витрати на реалізацію, тис. грн
у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

15

16

39

2

3

оперативних
дій
у
разі
виникнення
підозри
та
підтвердження
діагнозу
на
африканську чуму свиней в
Баранівській
об’єднаній
територіальній громаді
Програма оздоровлення
від сказу території Баранівській
об’єднаній
територіальній
громади
Програма
забезпечення
пожежної, техногеної безпеки та
цивільного
захисту
Баранівської ОТГ

20172021

50,0

20172020

380,0

Головною метою є забезпечення екологічно безпечного навколишнього природного середовища для життя та здоров'я населення
Баранівської громади, запровадження еколого-економічного принципу природокористування, шляхом формування екологічної свідомості
населення громади, дотр
мання норм природоохоронного законодавства та зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля.
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ

№з/п

Термін
виконанн
Виконавець
Очікувані результати
я
1
2
3
4
5
1. Покращення якості навколишнього природного середовища (довкілля), раціонального використання природних ресурсів та
формування екологічної свідомості населення
1.1 Організація
та
проведення
загальноміських Протягом
Реалізація екологічної політики та
поліпшення якості навколишнього
інформаційно-пропагандистських
заходів
щодо
року
підвищення екологічної культури та свідомості
природного середовища (довкілля),
Структурні підрозділи
мешканців міста
охорони
та
раціонального
виконавчого комітету
використання
природних
ресурсів.
Баранівської міської ради ОТГ Екологічна освіта та просвіта
задля
сталого розвитку всіх верств населення
Назва заходу
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1.2 Моніторинг екологічного стану р Случ.
Протягом
. Здійснення заходів щодо очищення русла р Случ,
року
запобігання забруднення водойми та зариблення
водойми.

Структурні підрозділи
виконавчого комітету
Баранівської міської ради ОТГ

Покращення екологічного стану річки
Случ та грунтових вод громади

1.3 Реалізація програми запобігання розмноження Протягом
. бездомних тварин та уникнення розповсюдження
року
хвороби сказу зокрема даних тварин.

Структурні підрозділи
виконавчого комітету
Баранівської міської ради ОТГ

Запобігання розмноження бездомних
тварин
,
які
можуть
бути
розповсюдниками різних хвороб.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ - відкритість та доступність екологічної інформації для населення міста, збільшення ролі інформаційноаналітичного забезпечення у системі прийняття та оцінки рішень, що стосуються екології міста; активізація екологічної освіти в школах, вузах
і екологічного виховання населенн за допомогою природоохоронних товариств, засобів масової інформації, тощо.
ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ , ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСУВАННЯ

200,0

200,0

11

12

13

14

Інших джерел
фінансування (ДФРР)

10

Підприємств, установ,
організацій

9

Фонд
соціальноекономічного
розвитку
Власні
надходження
бюджетних
установ
За рахунками інших
надходжень

8

Бюджет розвитку

Спеціальний фонд

200,0

7

Загальний фонд

Відділ
благоустрою
та ЖКГ

6

у тому числі за рахунок коштів:
Міського бюджету
в т.ч.

Разом

5

Субвенцій
з обласного бюджету

4

Субвенцій
з державного бюджету

Всього

2
3
Забезпечення
збирання,
перевезення та видалення
1 побутових
відходів
на 2017
території Баранівської міської
ради ОТГ

Виконавець

1

Назва заходу

Термін виконання

№з/п

Витрати на реалізацію, тис. грн.,

15

16

41

2 Озеленнення
громади

Баранівської 2017

роботи
3 Громадські
благоустрою громади

по 2017

РАЗОМ

Відділ
благоустрою
та ЖКГ
Баранівськи
й районний
центр
зайнятості

250

200

50,0

50,0

50,0

500,0

450,0

50,0

200

50

400,0

50

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ – забезпечення реалізації екологічної політики, охорона навколишнього природного середовища ; запобігання
та ліквідація надзвичайних ситуацій.
3.3 СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Головною метою є максимальна концентрація та доступность в одному місці надання адміністративних послуг для фізичних осіб та
юридичних осіб, які в даний час територіально розміщені в різних частинах міста.
ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:
1. Виконання вимог Закону України «Про адміністративні
України, прийнятих на його виконання.

послуги» та нормативно-правових

актів Кабінету Міністрів

2. Створення мережі центрів надання адміністративних послуг.
3. Створення для фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, комфортних умов для
отримання адміністративних послуг та облаштування необхідної кількості робочих місць для адміністраторів ЦНАП.
4. Покращення іміджу органів місцевого самоврядування, а також зменшення проявів корупції, шляхом надання якісних адміністративних
послуг через ЦНАП.
5. Запровадження сучасних електронних сервісів та «електронного урядування» в роботу органів місцевого самоврядування.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ:
1. Високий рівень надання адміністративних послуг населення громади.
2. Приближення доступу до отримання адміністративних послуг для більшості мешканців громади.
3. Подальшу автоматизацію надання адміністративних послуг.
4. Комфортне юридичне та документальне оформлення комерційної чи громадської діяльності для громадян, органів самоорганізації
населення.
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5. Зростання інвестиційної привабливості території для середнього та малого бізнесу внаслідок спрощення їх взаємодії з державними та
місцевими органами управління.
6. Створення системи управління, яка працює для громадян. Тобто формування органів влади , які орієнтовані на громадянина як
замовника послуг.
7. Довіра до влади.

