
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
27.02.2020                                                                                                                        № 29 

 
Про роботу служби у справах дітей  
міської ради за 2019 рік 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про охорону дитинства», Законом України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», Законом України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених, 
батьківського піклування», Порядком провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 року №866, Порядком взаємодії органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому 
числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого постановою 
КМУ від 03.10.2018р. №800, рішенням сесії міської ради від 11.05.2018 №1151 «Про 
створення служби у справах дітей Баранівської міської ради», виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) 
про роботу служби у справах дітей Баранівської міської ради у 2019 році взяти 
до відома згідно з додатком. 

2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) забезпечити координацію 
та організацію комплексної роботи усіх суб’єктів соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 

3. В.о. старости старостинських округів тримати на особливому контролі питання 
виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, випадків 
жорстокого поводження з ними, виникнення безпосередньої загрози їх життю 
або здоров’ю, надання таким дітям допомоги в межах повноважень і своєчасне 
інформування про них відповідних суб’єктів організації соціального захисту 
дітей. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 

 
 
 Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 
 Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 
 



                                                                                        Додаток 
                                                                                        до рішення виконавчого комітету 
                                                                                        від 27.02.2020 № 29 

 
Інформація 

про роботу служби у справах дітей 
міської ради у 2019 році 

 
 Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського 
піклування». постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», 
від 03.10.2018р. №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю 
та здоров’ю» служба у справах дітей міської ради забезпечує реалізацію на території 
громади державної політики з питань соціального захисту дітей, наділена 
компетенцією виконання функцій органу опіки та піклування. 

Станом на 31.12.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебувало 72 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (дітей-
сиріт – 20, дітей, позбавлених батьківського піклування – 52), з них влаштовані: 
 - в сім’ях опікунів/піклувальників – 63 
 - в прийомні сім’ї – 7 
 - в державні заклади – 2 
 Частка охоплених сімейними формами виховання дітей складає 96% від 
загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку. 
 На обліку служби у справах дітей перебуває 9 усиновлених дітей, за якими 
здійснюється нагляд до досягнення ними 18-річного віку та 9 дітей, які підлягають 
усиновленню.  
 На території громади функціонує 4 прийомних сімей (7 дітей). 

Наявні 2 сім’ї потенційних кандидатів у прийомну сім’ю та 1 сім’я кандидатів в 
усиновлювачі.   
 У 2019 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 9 дітей, з 
них 3 дітям надано статус дитини-сироти, 6 - статус дитини, позбавленої батьківського 
піклування. Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування.  

Однією із вразливих категорій населення є діти, де батьки ухиляються від 
виконання своїх батьківських обов’язків. 

На обліку служби у справах дітей станом на 31.12.2019 року перебувало 45 
дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (19 сімей). 

Протягом 2019 року службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН міської 
ради, Баранівським ВП Новоград-Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., 
благодійним фондом «Карітас-Спес Баранівка», представниками старостинських 
округів міської ради, медичними працівниками, Баранівським РС УДСНС України у 
Житомирській області здійснено обстеження  185 сімей, які переважно (за 
результатами проведеної оцінки потреб дитини та її сім’ї) перебувають у складних 
життєвих (з них повторно 45). 

Спільно з інспектором ювенальної превенції відділу поліції проведено 23 
профілактичних рейдів «Діти вулиці» та «Кризова сім’я», в ході яких обстежено 103 
сімей (160 дітей) з метою проведення бесід щодо наслідків безвідповідального 
батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, підготовки дітей до школи, 



до осінньо-зимового періоду, а саме своєчасної заготівлі твердого палива, утеплення 
вікон, налагодження побуту та інше. 

Ініційовано притягнення 6 батьків до адміністративної відповідальності за 
ст.184 КУпАП. 

Протягом 2019 року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 
винесено на розгляд 83 питання, з них 45 про стан утримання та виховання дітей, в 
сім’ях які перебувають у складних життєвих обставинах (2018р. – 32 питання), а саме: 

- встановлення днів та годин спілкування з малолітньою дитиною - 3 
- визначення місця проживання малолітніх дітей - 5 
- доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав - 8 
- надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 

власності або право користування яким мають діти -13 
- надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування/зміна статусу - 4 
- призначення опікунів/піклувальників над дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування - 5 
- стану утримання та виховання дітей в сім’ях, де батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків – 21 
- функціонування ПС – 6 
- про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які перебувають в 

СЖО – 3 
- затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування – 2 

- надання погодження на відрахування студента – 1 
- надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування та влаштування 

до будинку дитини – 1 
- постановка на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

служби у справах дітей міської ради – 2 
- затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті міської ради та її складу в новій редакції – 1 
- здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах – 2 
- виконання обов’язків піклувальника відносно підопічної дитини – 1 
- звільнення від здійснення повноважень піклувальника над дитиною-сиротою – 1 
- втрата статусу дитини-сироти – 1 
- утворення та затвердження персонального складу міждисциплінарної команди 

для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування – 1 

- хід виконання рішень виконавчого комітету міської ради – 2 
На засіданні виконавчого комітету міської ради протягом 2019 року розглянуто 

67 питань, що стосуються діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини (2018р. – 33 питань). 

У 2019 році 8 батьків відносно 9-ти дітей позбавлено батьківських прав (з них 7 
за поданням органу опіки та піклування). 

При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів обов’язковою є 
участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою. Так, 
у 2019 році взято участь у 23 судових засіданнях по 13 справах по захисту прав та 
законних інтересів дітей. 

Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист майнових та 
житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 



числа. У 2019 році на особовий рахунок особи з числа дітей, позбавлених 
батьківського піклування зараховано кошти грошової компенсації у розмірі 322 896 
грн. з державного бюджету на придбання житла у власність. 

 
 
 

Начальник служби у справах дітей                                                  І. В. Кучинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
27.02.2020                                                                                                                       № 30 
 
Про роботу КУ «Агенція  
місцевого органічного розвитку 
 – АМОР» за 2019 рік 
 

Заслухавши звіт директора комунальнї установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради  про роботу установи за 2019 
рік, виконком міської ради зазначає, що наразі КУ «АМОР» надає послуги з розробки 
та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної територіальної громади, надання 
аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ 
позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження 
партнерських відносин з містами побратимами та донорськими організаціями, 
керуючись пп.3 п. «а» ст.29, п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Звіт директора КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»  Свінціцької 
Н.І. про роботу комунальної установи за 2019 рік, що додається, взяти до відома. 

2.Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачати відповідні видатки   на 
утримання комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» 
Баранівської міської ради. 

 3.Щороку заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету звіт про роботу 
комунальної установи з представленням детального економічного аналізу роботи 
підприємства у розрізі видів діяльності згідно Статуту установи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 



Додаток  
до рішення виконкому 

від 27.02.2020 року № 30 
 

Звіт комунальної установи  

«Агенція місцевого органічного розвитку  - АМОР» 

за 2019 рік 

 

     В рамках реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської 
міської ОТГ» було створено    Комунальну  установу  «Агенція місцевого органічного 
розвитку – АМОР»  (далі Агенція) яка була  зареєстрована 01 лютого 2018 року. 

          Агенція створена з метою розробки та сприяння реалізації стратегії розвитку 
об`єднаної територіальної громади ( далі ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому 
процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових та інших 
ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з містами 
побратимами та донорськими організаціями.  

На утримання Агенції з міського бюджету було виділено: 

Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2019 -  552,85  тис. грн. 

Надходження Сума, тис. грн. Видатки Сума тис. грн. 
Місцевий бюджет 456,00 Заробітна плата 

(директор, гол. бух., 
проектний менеджер) 

279,81 

Основні засоби та мшп 
(ІГС, Баранівська 
міська рада) 

480,46 Податки (ПДФО, 
військовий збір, ЄСВ) 

132,30 

Основні засоби за 
грантові кошти 

98,20 Інші видатки (програмне 
заб., канц. товари, 
детальний план, 
банківське 
обслуговування) 

43,86 

Грантові кошти 78,56 Основні засоби передані 
на БМРЦ 

755,17 

  Списання використаних 
мшп 

3,48 

  Придбання о/з за 
грантові кошти 

78,56 

Всього: 1113,22 Всього: 1293,18 
 

Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2020  –    372,84  тис. грн. 

           Було  розроблено Інвестиційний паспорт Баранівської міської ОТГ на 
українській та англійській мові та опубліковано на офіційному сайті Баранівської 
міської ради. 



Була розроблено спільно з спеціалістами Баранівської міської ради та структурними 
підрозділами Зведений План заходів на виконання у 2019 році Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану 
місцевого економічного розвитку  Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади (Дорожня карта – 2019). На протязі 2019 року щоквартально здійснювався 
постійний моніторинг виконання пріоритетних завдань Дорожньої карти – 2019 та в 
кінці року було презентовано Звіт про виконання пріоритетних завдань Дорожньої 
карти – 2019. Результати звіту були опубліковані на офіційному сайті Баранівської 
міської ради та сторінці КУ «АМОР» у соц. мережі «Фейсбук». Рівень виконання 
завдань склав 75%. 

Спільно з Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики 
Житомирської облдержадміністрації, Українською генетичною компанією та Проектом 
«Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» при СОК «Мілка 
-2018» було створено мобільний пункт штучного осіменіння ВРХ. Цими послугами 
скористалися 25 власників корів. Перше теля породи «Фаун» з’явилося 09.02.2020 
року. 

Було розроблено зміни до Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року в 
частині доданих нових технічних завдань. 

При розробці Стратегії Житомирської області до 2027 року було розроблено 32 
технічних завдання, що були включені до Плану дій з реалізації Стратегії 
Житомирської області до 2027 року. 

На протязі року надавалися послуги з ведення бухгалтерського обліку для СОК «Мілка 
– 2018», СОК «Смолка 2017», СОК «Комора», СОК «Кашперівка». 

Розроблено «Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Баранівської 
міської ОТГ за пріоритетними напрямками на період до 2020 року» - затверджено 
рішенням 29 сесії від 12.03.2019 року №1764. 

Підготовлено 3 бізнес – плани для кооперативів. 

Розроблено зміни до «Програми розвитку рибного господарства в Баранівській ОТГ на 
2017 – 2020 рр».- затверджено рішенням 29 сесії від 12.03.2019 №1786. Після внесення 
змін до Програми з місцевого бюджету було виділено 50 тис. грн. на зариблення річки 
Смолка в районі Смолдирівського старостату (було зариблено мальок Білого Амура, 
коропа, товстолоба). 

У нежитловому приміщенні, що знаходиться у с. Рогачів було облаштовано за 
благодійні кошти молокоприймальний пункт де встановлено охолоджувач молока на 
1т. для користування СОК «Мілка – 2018». 

Приймали участь у підготовці річного звіту до Європейського Союзу по 
впровадженню Проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської 
міської ОТГ». 

 



Проектна робота 

             Надано допомогу для відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради з написання проектів, що 
планувалися фінансуватися за кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури, 
а саме : 

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

«Капітальний ремонт прилеглої території нежитлового приміщення за адресою вул. 
Соборна 16м. Баранівка Баранівського району Житомирської області». 

«Капітальний ремонт Мирославського закладу дошкільної освіти с. Мирославль по 
вул. Радулинська, Баранівського району, Житомирської області». 

 Подано проектну заявку на конкурс оголошений в рамках програми Британської Ради 
«Проекти національної співпраці» спільно з Агенцією Розвиток міста Борислав, назва 
проекту «Видавництво та презентація історико-краєзнавчого фотоальбому «Борислав-
минуле і сучасність».- 28.01.2019. 

Подано проектну заявку на конкурс проектів роздержавлених місцевих медіа спільно з 
газетою  «Слово  Полісся», назва проекту «Жива історія поряд» - 15.02.2019. 

Подано проектну заявку на конкурс проектів інститутів громадянського суспільства на 
грант від Житомирської обласної державної адміністрації спільно з ГО «Леді клуб», 
назва проекту "Україна – не живодерня. Створення Пункту стерилізації безпритульних 
тварин Баранівської ОТГ» - 04.03.2019. 

Доопрацьовано та повторно подано заявку на отримання грантової допомоги по 
проектах людської безпеки програми «Кусаноне» спільно з Баранівської КЦРЛ (Козир 
В.Б.) за рекомендацією Посольства Японії в Україні, назва проекту «Якісна 
діагностика – успішне лікування» - 27.02.2019, за попередніми даними, заявка 
відібрана у другій половині 2019 року, підписання договору планується у березні 2020 
року. 

Спільно з  Управлінням  соціального захисту населення Баранівської міської ради було 
реалізовано Проект «Створення універсального ігрового простору для дітей» за 
фінансової підтримки БО «БФ «Кенекшинс» - вартість отриманого гранту 98200 грн. 
За ці кошти КУ «АМОР» закупило штучне покриття для майданчику, карусель для 
дітей з особливими потребами, та ігровий комплекс «Двійка». 

Було подано заявку на конкурс «Кращі практики органів місцевого самоврядування», 
04.10.2019. 

Подано заявку на участь у навчальній програмі в сфері культури «Дім Європи»- 
14.11.2019 

Подано заявку спільно з відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської 
міської ради на участь у конкурсі інфраструктурних проектів «Дім Європи», назва 
проекту «Відродження живопису на Баранівському фарфорі» - 28.11.2019. 



Заходи:  «Інформаційний захід для місцевих підприємців» - 24.01.2019 – присутні 30 
осіб. 

«Як стати власником садиби та розвивати в своїй громаді сільський зелений туризм» - 
12.02.2019 – директор КУ «АМОР» виступав як тренером. – присутні 45 осіб. 

«Реформа децентралізації та розвиток сільської місцевості» - 23.05.2019 – присутні 29 
осіб. 

Спільний семінар нарада на тему: «Підтримка розвитку фермерських господарств та  
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у 2019 році» - 31.05.2019 – присутні 
15 осіб. 

«Економічний та інноваційний розвиток об’єднаних територіальних громад 
Житомирської, Чернівецької та Київської областей» - 05.09.2019 – присутніх 30 осіб. 

Проведено ряд семінарів на тему «Чому в Баранівській ОТГ буде економічно вигідно 
тримати корів» с. Кашперівка – 19.11.2019 – присутні  

м. Баранівка – 9 осіб, с. Берестівка – 20.11.2019 – присутні 19 осіб, с. Мирославль – 
присутні 21 особа, с. Смолдирів – 21.11.2019 – присутні 15 осіб,  с. Зеремля – 17 осіб, с. 
Вірля – 22.11.2019 – 19 осіб, с. Острожок – 6 осіб, с. Климентіївка – 11 осіб. 

Після навчальних заходів 5 родин прийняли рішення про створення сімейної молочної 
ферми. 

Проведено ряд навчальних заходів для осіб, що стоять на обліку у центрі зайнятості на 
тему «Як розпочати свій бізнес», 28.10.2019 – присутніх 25 осіб, 08.11.2019 – 21 особа, 
30.10.2019 – 40  осіб. 

Вся інформація про діяльність комунальної установи висвітлюється у соціальній 
мережі Фейсбук, де створено сторінку Агенції. 
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/ 

Директор КУ «Агенція  

місцевого органічного розвитку - АМОР»                                            Н. І. Свінціцька 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                   № 31 

   

 
Про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради протоколів 
про адміністративні правопорушення у 2019 році 
 

Керуючись пунктом 4 частини «б» статті 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради протоколів про адміністративні правопорушення у 
2019 році, виконавчий комітет міської ради   

 
ВИРІШИВ: 

1. Звіт про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
міської ради за 2019 рік, що додається, взяти до відома. 

2. Голові адміністративної комісії (Кокітко Н.В.) забезпечити: 
 
1) проведення роз’яснювальної роботи серед населення Баранівської міської ради 

щодо адміністративних правопорушень та відповідальність за їх вчинення 
через офіційний сайт міської ради; 

2) висвітлювати результати розгляду протоколів про адміністративні 
правопорушення на офіційному сайті міської ради; 

3) при надходженні адміністративних матеріалів своєчасно направляти на розгляд 
адміністративної комісії; 

4) не допускати порушень термінів розгляду адміністративних справ, розглядати 
їх у відповідності до чинного законодавства; 

5) активізувати роботу по виявленню порушень пов’язаних із порушенням правил 
благоустрою на території об’єднаної громади. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 

 
 
 
Міський голова                                                                                        А. О. Душко 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконкому 

від 27.02.2020 року №31 
 

ЗВІТ 
Про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

міської ради за 2019 рік 
 

у звітному періоді 2019 року відбулося 135 засідань адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті міської ради, на розгляд яких, у відповідності до статті 218 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, надійшло  42 адміністративні 
справи, а саме: 

 
стаття 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» – 
34 справи; 

стаття 212-1 КУпАП «Повідомлення неправдивих відомостей державним органам 
реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини» –  4 
справи; 

частина 2 статті 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями тютюновими виробами» –  3 справи; 

стаття 175-1 КУпАП «Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» - 1 
справа. 

 
За розглянутими  адміністративним справами притягнуто  до  адміністративної 

відповідальності 4 особи, та оштрафовано. 
 
За розглянутими справами накладено штраф на загальну суму 391,00 грн., (триста 

дев’яносто одна гривня 00 коп.). 
 
Слід зазначити, що більшість протоколів складено працівниками благоустрою 

Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та працівниками 
комунального підприємства «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА) на осіб, які зареєстровані на території об’єднаної територіальної 
громади, але фактично не проживають за даними адресами. 

 
Членам адміністративної комісії та спеціалісту виконавчого комітету щодо 

зав’язків з громадськістю через офіційний сайт міської ради: http://mrada-baranivka.gov.ua/ 
необхідно посилити роз’яснювальну роботу  серед населення щодо адміністративних 
правопорушень та відповідальності за їх вчинення, результати розгляду протоколів про 
адміністративні правопорушення з фотоматеріалами висвітлювати на офіційному сайті 
міської ради. 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
  
 

  
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.02.2020                                                                                                                      № 32 
 
Про відзначення  
Міжнародного жіночого дня 

 
З метою відзначення Міжнародного жіночого дня на території Баранівської 

об’єднаної територіальної громади, керуючись пп.3 п.б ст.38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В:  

1. Затвердити заходи щодо відзначення Міжнародного жіночого дня, що 
додаються. 
 

2. Затвердити Положення про конкурс «Жінка року» Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, що додається. 
 

3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) 
забезпечити проведення та фінансування вище зазначених заходів за рахунок 
коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень відповідно до 
потреби. 

  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. О. Цицюра. 
 

 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішення виконавчого 

                                                                         комітету 
                                                                                      27.02.2020 №  32 

 
Заходи 

щодо відзначення  
Міжнародного жіночого дня 

 
 

1. Провести 6 березня святковий концерт з нагоди відзначення Міжнародного 
жіночого дня за окремим сценарієм. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та 
спорту міської ради 
6 березня 2020 року 
 

2. Привітати трудові колективи громади, колективи органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади вищого рівня вітальними листівками з 
нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
До 6 березня 2020 року 
 

3. Привітати кращі трудові колективи громади, жінок, нагороджених званням 
«Почесний громадянин міста Баранівка» з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 
Березня. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
6 березня 2020 року 
 

4. Провести в навчальних закладах Баранівської громади виховні години, тематичні 
вечори, приурочені Міжнародному жіночому дню, а також зустрічі з жінками-
ветеранами війни і праці. 

Відділи: освіти міської ради, 
культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
До 6 березня 2020 року 
 

5. Підготувати та розмістити на окремих рекламних конструкціях типу «білборд», а 
також у ЗМІ святкові вітання міського голови й міськвиконкому з нагоди 
Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. 

Відділи: організаційно-кадрової 
роботи, благоустрою та житлово-
комунального господарства міської 
ради 
До 6 березня 2020 року 

6.Провести святкові концерти з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня – 8 
Березня у закладах культури Баранівської об’єднаної територіальної громади.  

                                                                             Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                             та спорту міської ради 
                                  Березнь 2020 року 



7. Забезпечити проведення виставки-ярмарки  виробів Баранівським міжшкільним 
ресурсним центром. 

                                                                             Відділ освіти 
                                                                             міської ради.  
                                                                             Баранівський міжшкільний 
                                                                             ресурсний центр 
                                    6 березня 2020 року 
  

8.Організувати та провести нагородження переможців конкурсу «Жінка року» 
Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
 

                                                                             Відділи: організаційно-кадрової  
                                                                             роботи та культури, сім’ї, молоді  
                                                                             та спорту міської ради 

                                                                                    6 березня 2020 року 
 

 
9.Провести покладання квітів до пам’ятного знаку Тарасу Шевченку з нагоди його Дня 
народження. (Початок 10:00 год.). 

                                                                              Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                     та спорту міської ради 

                                                10 березня 2020 року 
 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішення виконавчого 

                                                                         комітету 
                                                                                      27.02.2020 №  32 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про конкурс «Жінка року» 

Баранівської об’єднаної територіальної громади 
 

1.Загальні положення 

1.1. Положення про конкурс «Жінка року» (далі – конкурс) передбачає мету, порядок 
проведення, умови конкурсу та підбиття підсумків. 

1.2. Мета  конкурсу: підвищення соціального статусу жінки в сучасному суспільстві, 
сприяння розкриттю потенціалу жінок, забезпечення стимулювання їх самореалізації, 
привернення уваги громадськості до ролі матері, підвищення статусу сім’ї. 

2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу 

2.1.Конкурс проводиться на підставі розпорядження голови Баранівської міської ради у 
відповідності до цього Положення. 

2.2. Для організації та проведення конкурсу розпорядженням голови затверджується 
склад конкурсної комісії за участю представників структурних підрозділів, органів 
місцевого самоврядування, членів виконкому. 

2.3. Організатором  конкурсу є Баранівська міська рада. 

2.4. Організація конкурсу та узагальнення його результатів покладається на конкурсну 
комісію. 

3.Умови конкурсу 

3.1. Конкурс відбувається за такими номінаціями: 
- жінки – працівники органів місцевого самоврядування (номінація «Жінка у владі»); 
- жінки – працівники галузі освіти і науки (номінація «Жінка на освітянській ниві»); 
- жінки – працівники галузі охорони здоров’я (номінація «Жінка – берегиня життя»); 
- жінки – представники галузі культури, творчих професій (номінація «Жінка – творець 
краси і натхнення»); 
- жінки – представники правоохоронних органів, працівники служби ДСНС, 
військовослужбовці (номінація  “Жінка із зірками на погонах”); 
- жінки – працівники сфери агропромислового розвитку (номінація «Жінка в 
сільському господарстві»); 
- жінки – підприємці (номінація «Бізнес-леді»); 
- жінки – представники галузі фізичної культури та спорту, спортсменки (номінація 
«Жінка – підкорювач спортивних висот»); 
- жінки – громадські діячі, керівники громадських організацій, профспілок (номінація 
«Жінка – громадська діячка»); 
- жінки – багатодітні матері, прийомні матері (номінація «Жінка – берегиня роду»); 



- жінки - працівники фінансових структур та банківських установ (номінація «Жінка – 
фінансист») 
- жінки – працівники житлово-комунального господарства (номінація «Жінка – 
господиня»)  
- жінки – працівники сфери соціального захисту населення (номінація «Жінка – муза 
милосердя») 
 

3.2. Учасниками конкурсу можуть бути жінки, які своєю активною діяльністю 
сприяють розвитку в громаді державотворення, економіки, освіти, культури, спорту 
тощо, є неформальними лідерами в різних галузях життя суспільства, впливають на 
громадське життя громади. 

3.3. Для участі в конкурсі подаються наступні матеріали: 

- ПІБ учасника, місце роботи, назва номінації, на яку претендую учасник; 

- стисла біографія учасника конкурсу; 

- показники діяльності учасника, професійні досягнення, копії грамот та нагород (при 
наявності); 

3.4. Подання та необхідні матеріали, відповідно оформлені, надсилаються органами 
місцевого самоврядування, правоохоронними органами, засобами масової інформації, 
підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, громадськими та 
профспілковими організаціями до Баранівської міської ради за адресою: м. Баранівка, 
вул. Соборна 22, або на е-mail: bmeriya@ukr.net, тел. для довідок: 4-20-35. 

3.5.Матеріали подаються до кінця лютого поточного року. 

3.6.Оцінювання поданих матеріалів проводиться за п'ятибальною шкалою. 

4.Підбиття підсумків 

4.1.Рішення про визначення переможців конкурсу «Жінка року» оформляється 
протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на 
засіданні. 

4.2.Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є 
вирішальним. 

4.3. Переможці конкурсу «Жінка року» нагороджуються Грамотою (диплом номінанта 
відповідного зразка), Статуеткою (відповідального зразка), вручають квіти та грошові 
винагороди. 

4.4.Результати конкурсу висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.   

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           № 33 
 
Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  
 

Розглянувши звернення директора за довіреністю Житомирської філії ПАТ 
«Укртелеком» Українця Є.Ю., щодо надання дозволу на встановлення тимчасової 
споруди для впровадження підприємницької діяльності, керуючись ст. 31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд 
для підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
1.   Надати дозвіл директору Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» Українцю 
Євгенію Юрійовичу на встановлення: 
1)одної тимчасової споруди для впровадження підприємницької діяльності на 
земельній ділянці за адресою: вул. Промислова, 3а, смт. Полянка, Баранівського 
району, Житомирської області. 
2.   Зобов’язати в особі директора Житомирської філії ПАТ «Укртелеком» Українця Є. 
Ю.: 
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової 
споруди будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт 
прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного 
забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову 
споруду у повній відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасової споруди. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           № 34 
 
Про надання дозволу  
на встановлення піднавісу   
 

Розглянувши заяву Пилипчук Галини Андріївни про надання дозволу на 
встановлення піднавісу по вулиці Звягельська, 43, м. Баранівка, керуючись, ст. 31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Пилипчук Галині Андріївні на встановлення піднавісу на власній 
земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХ. 
2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           №35 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, 
керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти нежитловій будівлі гараж в м. Баранівка для оформлення права власності 
Волошину Олександру Миколайовичу поштову адресу: «ХХХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Зеремля для оформлення права власності 
Дітківській Любові Іванівні поштову адресу: «ХХХХХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка ХХХХХХ, який належить на праві 
власності Кравчук Ганні Василівні (нині покійній) нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви Кравчука Юрія 
Васильовича. 
4. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка ХХХХХ, який належить на праві 
власності Ренчковському Станіславу Камілійовичу (нині покійний) нову поштову 
адресу: «ХХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви Романчук 
Наталії Станіславівни. 
5. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка ХХХХХХ, який належить на праві 
власності Кузьмінській Наталії Степанівні нову поштову адресу: «ХХХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка ХХХХХХХХ, який належить на праві 
власності Кравчуку Павлу Давидовичу (нині покійний) нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви Кравчука Павла 
Павловича. 
7.  Зобов’язати Волошина О.М., Дітківську Л.І., Кравчука Ю.В., Романчук Н.С., 
Кузмінську Н.С., Кравчука П.П., внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 
8.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           №36 
 
Про надання дозволу на 
поділ житлового будинку №24 на квартири 
по пров. Пилипа Орлика в м. Баранівка  
 

В зв’язку з подачею заяви Новіцької Галини Василівни, Музиченко Ольги 
Павлівни, щодо поділу житлового будинку ХХ на квартири по ХХХХХХХХ та 
висновку про можливість виділу в окремі квартири №10/49 від 27.01.2020р., керуючись 
ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
ВИРІШИВ: 
1.   Надати дозвіл Новіцькій Галині Василівні, Музиченко Ользі Павлівні на 
оформлення нотаріально посвідченого договору поділу житлового будинку ХХ на 
квартири по ХХХХХХХХХ. 
2.   Після поділу майна в натурі в подальшому присвоїти; 
1) Новіцькій Г.В., поштову адресу квартира ХХ в житловому будинку ХХХХХХХХ 
згідно висновку про можливість виділу в окремі квартири загальною площею 77,7 кв.м. 
в тому числі житловою 33,9 кв.м.: 
- 1-1 веранда площею 4,3 кв.м.; 
- 1-2 коридор площею 9,0 кв.м.; 
- 1-3 кухня площею 10,7 кв.м.; 
- 1-4 вітальня площею 11,1 кв.м.; 
- 1-5 кімната площею 24,4 кв.м.; 
- 1-6 кімната площею 9,5 кв.м.; 
- 1-7 коридор площею 4,3 кв.м.; 
- 1-8 ванна площею 4,4 кв.м.; 
сарай літера «Б»; 
сарай літера «В»; 
літня кухня літера «Г»; 
гараж літера «Д»; 
погріб літера «Пг»; 
туалет літера «У»; 
колодязь літера «К»; 
огорожа №1-3. 
2) Музиченко О.П., поштову адресу квартира ХХ в житловому будинку 
ХХХХХХХХХХ згідно висновку про можливість виділу в окремі квартири загальною 
площею 53,9 кв.м. в тому числі житловою 24,5 кв.м.: 
- 2-1 коридор площею 10,6 кв.м.; 
- 2-2 санвузол площею 6,1 кв.м.; 
- 2-3 кухня площею 10,8 кв.м.; 
- 2-4 кладова площею 1,9 кв.м.; 
- 2-5 кімната площею 15,8 кв.м.; 
- 2-6 кімната площею 8,7 кв.м.; 
альтанка літера «Е». 



3. Рекомендувати Новіцькій Г.В., по поділу в натурі житлового будинку на окремі 
квартири замовити технічну документацію із землеустрою, щодо поділу земельної 
ділянки. 
4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           №37 

Про надання дозволу на  
розміщення реклами на  
рекламній конструкції  
типу «білборд» 
 

Розглянувши клопотання ФОП Мирончук Олени Іванівни про надання дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами на існуючих рекламних конструкціях типу 
«білборд», для розміщення рекламного постера, щодо реклами товару взуття та 
аксесуарів магазину «Ярна», керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. 
№2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП Мирончук Олені Іванівні, на платній основі, розмістити 
зовнішню рекламу, щодо реклами товару взуття та аксесуарів магазину «Ярна», в 
кількості одного рекламного постера на існуючій рекламній конструкції типу 
«білборд», встановлених у м. Баранівка, терміном з 10.03.2020 року по 10.06.2020 року 
включно. 
2. Зобов’язати ФОП Мирончук Олену Іванівну, укласти з Баранівською міською радою 
договір тимчасового користування білбордом, на якому передбачено розмістити 
вищезгадану зовнішню рекламу (рекламний постер в кількості 1 шт.)  
3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 
безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти - (відділ благоустрою та 
житлово-комунального господарства міської ради) та розповсюджувача даної 
зовнішньої реклами – ФОП Мирончук Олену Іванівну. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.02.2020                                                                                                                      № 38 
 
Про надання одноразової  
матеріальної допомоги  
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової 
допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи 
протокол №2 від 25.02.2020 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, 
утворену рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, керуючись 
ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий 
комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1.Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення матеріально-
побутових умов громадянам, які проживають на території Баранівської міської ради за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно 
додатку. 

2.Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О. Ю.) перерахувати кошти в загальній сумі 
40000 грн. (сорок тисяч гривень) на рахунок управління соціального захисту 
населення міської ради для виплати 40000 грн. (сорок тисяч гривень). 

3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н. В.) 
забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради В. О. Цицюру. 

 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
27.02.2020                                                                                                                        № 39 
 
Про затвердження  комісії по розгляду  
звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям  
Баранівської міської об’єднаної територіальної  
громади у новому складі 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради №42 від 01.03.2019 «Про 
затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади», у зв’язку з кадровими 
змінами, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити комісію по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади у новому складі згідно з додатком. 
 
 
2. Вважати таким, що втратило  чинність рішення виконавчого комітету Баранівської 
міської ради № 63 від 29.03.2018 «Про внесення змін до складу комісії по розгляду 
звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської ОТГ».  
 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. О. Цицюру. 

 
 
Міський голова                                                                                             А. О Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                             рішення виконавчого комітету 

                                                           міської ради 
                                                                     від 27.02.2020 №39 

                                            
Склад комісії 

по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської ОТГ 
 

  
Цицюра Володимир Олександрович 
 
 
 

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

Куцан Людмила Леонідівна - заступник голови комісії, керуючий 
справами виконкому 

 
 
Томашевська Леся Олександрівна 

 
- начальник відділу адміністрування всіх 

видів соціальної підтримки населення 
УСЗН Баранівської міської ради; 
 

Дем’янюк Олена Юріївна 
                          

       -  начальник відділу фінансів 

  
Закусило Надія Іванівна 
 

- в.о. старости Берестівського старостату 
 

Дмитрук Ніла Миколаївна - заступник головного лікаря КНП «Центр 
ПМСД» Баранівської міської ради  
 

Костецька Олена Дмитрівна - начальник відділу організаційно-кадрової
роботи міської ради 
 

Терещенко Наталія Володимирівна 
 

- головний бухгалтер відділу освіти 

Нечипорук Дмитро Васильович -  депутат міської ради (за згодою) 
 

Ошатюк Надія Богданівна - начальник відділу культури,сім’ї, молоді 
та спорту  міської ради           

             
 

Зайчук Ірина  Григорівна - паспортист сектору реєстрації місця  
           проживання фізичних осіб 
 

Будківська Оксана Миколаївна - завідувач юридичного сектору міської 
ради 

 
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л Куцан 
 
                                                                



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           № 40 

Про надання дозволу на  
видалення аварійних дерев 
 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045, розглянувши жительки м 
Баранівка, вул. Софіївська,9 Корсунської Ольги Володимирівни про надання дозволу 
на видалення дерева, яке знаходиться в аварійному стані та становить загрозу життю, 
здоров’ю і майну громадян, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на видалення аварійного дерева, яке перебуває в аварійному 
стані, розташоване на території жительки ХХХХХХХХХХХХ, Корсунської 
Ольги Володимирівни, яка є пенсіонером по віку. 

2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Виховський С. А.) провести роботи по видаленню аварійного дерева в 
ХХХХХХХХХ на безоплатній основі. 

3. Деревину з видаленого дерева використати на потреби громади. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 
 
 

Міський голова                                                                                      А. О. Душко 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           № 41 

Про роботу Баранівського РЕМу 
ПАТ «ЕК Житомиробленерго» 
 
 Керуючись ст. 40 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
заслухавши та обговоривши інформацію про роботу Баранівського  РЕМу на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади виконавчий комітет зазначає, що з 
метою надання якісних послуг Баранівським  РЕМ ПАТ «Енергопостачальна компанія 
"Житомиробленерго» жителям Баранівської об’єднаної територіальної громади 
проводиться відповідна робота, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Інформацію про роботу Баранівського  РЕМ ПАТ «Енергопостачальна компанія 
"Житомиробленерго» на території Баранівської об’єднаної територіальної громади 
взяти до відома.  
2. Рекомендувати директору Баранівського РЕМу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
Пугачу В. В.: 
1) активізувати роботу по зрізанню, кронуванню та обрізанню гілля аварійних дерев 
біля ліній електропередач, спільно з Баранівською міською радою, враховуючи заяви 
громадян по даному питанню; 
2) після проведення робіт по зрізанню, кронуванню та обрізанню гілля аварійних дерев 
спільно з Баранівською міською радою проводити роботи по прибиранню територій; 
3) про проведення робіт по зрізанню дерев повідомляти в. о. старост старостинських 
округів громади; 
4) плани зрізання аварійних дерев на території Баранівської міської об’єднаної громади 
погоджувати з Баранівською міською радою; 
5) у разі відключення від електропостачання повідомляти Баранівську міську раду; 
6) забезпечити надійну і стабільну роботу електричних мереж та своєчасне реагування 
на аварійні ситуації, що виникають на підпорядкованих об’єктах. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

                                                                                                         



 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.02.2020                                                                                                                          № 42 

 
 
Про затвердження розпорядження  
міського голови 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  12.02.2020  №  56-
од «Про затвердження заходів щодо проведення Міжнародного відкритого кубкового 
турніру з міні-футболу серед юнаків 2007 р. н. пам’яті Володимира Васильовича 
Постового», що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

                                                                        від 27.02.2020 № 42 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
12.02.2020                                                                                                                      №56-од 

 
Про затвердження заходів щодо проведення 
Міжнародного відкритого кубкового турніру  
з міні-футболу серед юнаків  2007 р. н.  
пам’яті Володимира Васильовича Постового 

 
З метою організації та проведення Міжнародного відкритого кубкового турніру 

з міні-футболу серед юнаків  2007 р. н. пам’яті Володимира Васильовича Постового, 
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  
 
1. Затвердити План заходів  щодо проведення Міжнародного відкритого кубкового 
турніру  
з міні-футболу серед юнаків  2007 р. н.  пам’яті Володимира Васильовича Постового 
згідно з додатком.         

2. Визначити місцем проведення заходу зал фізкультурно-оздоровчого комплексу м. 
Баранівка.  

3.    Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Присяжнюк В. В. ) 
забезпечити фінансування заходів в межах кошторисних призначень. 

4.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. О. Цицюру. 

 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                          розпорядження  міського голови 

                                                                 12.02.2020 №  56-од       
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо проведення Міжнародного відкритого кубкового турніру  

з міні-футболу серед юнаків  2007 р.н.  
пам’яті Володимира Васильовича Постового 

 
1. Провести Міжнародний відкритий кубковий турнір з міні-футболу серед юнаків  
2007 р.н. пам’яті Володимира Васильовича Постового з 14 по 16 лютого 2020 року в 
фізкультурно-оздоровчому залі м. Баранівка. Урочисте відкриття змагань провести 15 
лютого о 12:00 год. 
 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
                                                                      15 лютого 2020 року 
 
2. Провести фінальні змагання 16 лютого 2020 року, початок о 16:00 год. 
 

 Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
                                                                      16 лютого 2020 року 
 
3. Команду-переможця, команди-призерів та учасників нагородити кубками, медалями, 
грамотами, кращих гравців команд грамотами та цінними подарунками. 
 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
                                                                     16 лютого 2020 року 
 
4. Забезпечення харчуванням учасників спортивної делегації, які будуть брати участь у 
Міжнародному відкритому кубковому турнірі з міні-футболу серед юнаків  2007 р.н. 
пам’яті Володимира Васильовича Постового. 
 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
                                                                      14-16 лютого 2020 року 
 
5. Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо охорони 
громадського порядку під час проведення Міжнародного відкритого кубкового турніру 
з міні-футболу серед юнаків  2007 р.н. пам’яті Володимира Васильовича Постового. 
 
         Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради 
                   14-16 лютого 2020 року 
6. Забезпечити медичний супровід під час проведення Міжнародного відкритого 
кубкового турніру з міні-футболу серед юнаків  2007 р.н. пам’яті Володимира 
Васильовича Постового. 
 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
                                                                      14-16 лютого 2020 року 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
 

виконавчого комітету 
 
27.02.2020                                                                                                            № 43 
 
 
Про внесення змін до облікової справи громадян, 
які перебувають на квартирному обліку при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради   
 
 

Керуючись ст.30,42,59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст.34,40,45,46 Житлового Кодексу Української РСР, пунктів 13,20,25,26,29 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових 
приміщень в Українській РСР, розглянувши заяву Свінціцької І.В., про внесення змін 
до облікової  справи квартирного обліку, враховуючи висновки житлової комісії, 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

 1.Внести зміни в облікову справу Свінціцького Олександра Миколайовича, а 
саме переоформити справу в зв’язку із смертю (ХХХХХХХХХХ) на його дочку 
Свінціцьку Крістіну Олександрівну ХХХХХХХХ, так як за нею зберігається подальше 
право перебування на квартирному обліку.  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  
 
 
 
 
Міський голова                                                                                      А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.02.2020                                                                                                              № 44 
 

Про видачу дубліката свідоцтва про 

право особистої власності на домоволодіння 

              Розглянувши заяву щодо видачі дубліката свідоцтва про право особистої 
власності на домоволодіння, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Видати Савич Світлані Іванівні дублікат свідоцтва про право особистої власності на 
домоволодіння за адресою ХХХХХХХХХХ, на ім’я Прокопчук Галини Андріївни, яка 
померла ХХХХХ, замість втраченого, що має силу оригіналу згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконкому Л. Л. Куцан.     

 
 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27.02.2020                                                                                                              № 45 
 

 Про внесення змін до рішення 
 виконавчого комітету №277  
 від 20.12.2018 «Про організацію  
 та проведення процедур закупівлі  
 товарів, робіт і послуг за рахунок 
 коштів міського бюджету» 
 

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг 
за рахунок коштів міського бюджету, відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 
30.03.2016 №557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет 
або уповноважену особу», керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради №277 від 
20.12.2018 «Про організацію та проведення процедур закупівлі  товарів, робіт і 
послуг за рахунок коштів міського бюджету», а саме п.1 викласти у новій 
редакції «1.Затвердити склад тендерного комітету  Баранівської міської ради 
згідно з додатком 1». 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27 грудня 2019 року №282 «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету №277 від 20.12.2018 «Про 
організацію та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок 
коштів міського бюджету» вважати таким, що втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 
 
  Міський голова                                                                               А.О.Душко 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                  Л.Л.Куцан 
 

 
 
 
 



Додаток   
до рішення виконавчого комітету 

           від 27.02.2020 року №45 
 

С К Л А Д 
тендерного комітету Баранівської міської ради 

 
Василевський Олександр Вікторович - заступник начальника управління 
фінансів                                                                                                                       
Баранівської міської ради голова тендерного комітету; 
 
            Члени комітету: 
 
Цимбалюк Людмила Анатоліївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку -                                                           
головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку,інвестицій та закупівель Баранівської міської ради; 

 

Самчук Зоя Леонідівна – головний спеціаліст з публічних закупівель відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку,інвестицій та закупівель 
Баранівської міської ради; 

 

Виховський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської ради; 

 

Савич Юрій Ульянович – головний спеціаліст з організації ефективного 
використання енергії відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 

 

Ковальчук Наталія Миколаївна – бухгалтер відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства 

 

Будківська Оксана Миколаївна – завідувач юридичного сектору. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.02.2020                                                                                                              № 46 
 

Про надання статусу дитини, позбавленої  
батьківського піклування малолітній  
ХХХХХХХХ 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» 
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 
Цивільного кодексу України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 
35, 37, 42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866, розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської 
міської ради від 25.02.2020 р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХХХ, 
ХХХХ р.н., мати якої померла (свідоцтво про смерть 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ) а батько позбавлений батьківських прав 
(рішення ХХХХХХХХХХХХХХХ). 

 
2. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 

постійний контроль за умовами проживання та виховання Українець І.Р. та 
щорічно до 27 лютого готувати звіт про стан утримання, навчання та виховання 
дитини. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Л.Л. Куцан. 
 
 Міський голова                                                                            А. О. Душко  
 
 
 Керуючий справами виконкому                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
27.02.2020                                                                                                              № 47 
 

 
Про призначення опікуна над  
дитиною-сиротою ХХХХХХХ 
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» 
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 
Цивільного кодексу України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 35, 
37, 42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866, розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської 
міської ради від 25.02.2020 р., враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини при виконавчому комітеті міської ради від 25.02.2020 р., виконавчий комітет 
міської ради 
  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити опіку над дитиною-сиротою ХХХХ та призначити опікуна над ним 
Гаськову Валентину Тадеушівну, ХХХХ, жительку ХХХХХХХХ. 

 
2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 

психічний розвиток дитини на опікуна Гаськову В.Т. 
 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання зазначеної дитини та 
щорічно до 27 лютого готувати звіт про стан утримання, навчання та виховання 
дитини в сім’ї опікуна Гаськової В.Т. 
 

4. Рекомендувати: 
4.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Корнієць А.) щорічно 
до 20 лютого подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради 
інформацію про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 
опікуна Гаськової В.Т. та підопічної дитини. 
 
4.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) призначити та здійснювати виплату 
державної соціальної допомоги на дитину-сироту під опікою у межах видатків, 
передбачених у державному бюджеті. 

 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 
 

 
 
 Міський голова                                                                                 А. О. Душко 
  
 
 Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
27.02.2020                                                                                                              №48 
 
Про затвердження висновків  
органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 150, 151, 164, 165, 180 Сімейного кодексу 
України, Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 
із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 
недоцільність позбавлення батьківських прав гр. Абраменкова Василя 
Віталійовича, ХХХХ р.н., жителя с. Левків Житомирського району відносно 
малолітнього сина Абраменкова Глєба Васильовича, ХХХХ р.н. згідно з 
додатком 1. 
 

2. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 
доцільність позбавлення батьківських прав гр. Тетери Володимира 
Володимировича, ХХХХ р.н., жителя смт. Мар’янівка Баранівського району 
відносно малолітнього сина Тетери Іллі Володимировича, ХХХХ р.н. згідно з 
додатком 2.  
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 

 
 
 
 Міський голова                                                                               А. О. Душко  
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          Додаток 1 
                                            до рішення  

                                                                виконавчого комітету  
                                                               від 27.02.2020 №  48 

  
 

ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про недоцільність позбавлення батьківських прав 
 
  Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, розглянуто заяву гр. 
Ліскової Ольги Михайлівни, ХХХХ р.н., жительки с. Явне про надання висновку 
органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав гр. 
Абраменкова Василя Віталійовича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХ відносно сина 
ХХХХХХ, ХХХХ р.н. та подання до суду про призначення її опікуном над дитиною. 

Для розгляду зазначеної справи Ліскова О.М. надала копії необхідних 
документів. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 
зазначеної справи. Встановлено, що заявниця Ліскова О.М. є бабусею малолітнього 
ХХХХХХ. Абраменков Г.В. є бувшим чоловіком померлої дочки заявниці. 
 Працівниками служби у справах дітей 22.01.2020 р. здійснено обстеження 
матеріально-побутових умов по місцю проживання заявниці, в процесі якого з’ясовано, 
що Ліскова О.М. проживає разом з чоловіком – Лісковим М.П. та онуками. Для дітей 
створені належні умови для повноцінного розвитку, навчання та виховання. Сім’я має 
добрий матеріальний достаток. Проживають в цегляному будинку в задовільному 
житловому стані. Побутові умови проживання та предмети побуту в належному стані. 
Санітарний стан житла підтримується. Наявні побутові зручності. Діти забезпечені 
повноцінним харчуванням, необхідним навчальним інвентарем, приладдям, 
комп’ютером, одягом та взуттям в належному обсязі відповідно до сезону, іграшками 
та іншими необхідними речами. Для дітей облаштовані місця для сну, відпочинку та 
проведення дозвілля (ХХХХ має окрему кімнату). За результатами обстеження 
матеріально-побутових умов проживання складено відповідний акт. 
  За місцем проживання Ліскова О.М. та Лісков М.П. характеризуються 
позитивно, скарг щодо поведінки зазначеної сім’ї та компрометуючих матеріалів не 
надходило. За місцем навчання діти також характеризуються з позитивної сторони. 
Шкідливих звичок не має. Стосунки в сім’ї заявниці доброзичливі, дружні, сімейних 
конфліктів та серйозних непорозумінь не виникає. 
 Гр. Абраменков Василь Віталійович, ХХХХ р.н. житель с. Левків є батьком 
ХХХХХХХХХХ. Рішенням Житомирського районного суду від ХХХХХХХХХ 
розірвано шлюб між померлою дочкою заявниці, матір’ю ХХХХХХ та Абраменковим 
В.В. Заявниця зазначає, що Абраменков В.В. не виконує своїх батьківських обов’язків, 
з сином не спілкується, інтересу до його виховання не проявляє, на момент смерті 
матері Глєба допустив заборгованість зі сплати аліментів, яку не погасив до цього 
часу. Згідно характеристики Явненського ДНЗ «Лісова казка» батько ХХХХХХ участі 
у вихованні сина не приймає. 
 В ході обстеження умов проживання та з’ясування ставлення Абраменкова В.В. 
до виконання своїх батьківських обов’язків здійсненого службою у справах дітей 
Житомирської райдержадміністрації та Левківською сільською радою Житомирського 
району за поданням служби у справах дітей Баранівської міської ради встановлено, що 
він дійсно проживає в ХХХХХХХХ в будинку своїх батьків разом з дружиною та 
малолітнім сином ХХХХ р.н. Для виховання та розвитку дитини створені належні 
умови. Сім’я матеріально забезпечена. За місцем проживання Абраменков В.В. 



характеризується позитивно. В ході бесіди з ним з’ясовано, що він хоче спілкуватися з 
сином ХХХХХ, брати участь у його вихованні, згоден забрати його на утримання та 
виховання в свою сім’ю. 
 Враховуючи вищезазначене, відповідно до статей 150, 151, 180 Сімейного 
кодексу України, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини» виконавчий комітет Баранівської міської ради 
вважає за недоцільне позбавляти гр. Абраменкова Василя Віталійовича, ХХХХ р.н., 
жителя ХХХХХХХХХ батьківських прав відносно сина ХХХХХХХХХ у зв’язку з 
зобов’язанням Абраменкова В.В. належним чином виховувати та утримувати сина, 
використанням свого переважного права на особисте виховання дитини.   
  
 
 
 
Міський голова                                                                              А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          Додаток 2 
                                            до рішення  

                                                                виконавчого комітету  
                                                               від 27.02.2020 №  48 

 
ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 
про доцільність позбавлення батьківських прав 

 
  Відповідно до ст.19 Сімейного Кодексу України розглянуто заяву гр. Ліскової 
Ольги Михайлівни, ХХХХ р.н., жительки с. Явне про надання висновку органу опіки 
та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Тетеру Володимира 
Володимировича, ХХХХ р.н., жителя смт. Мар’янівка Баранівського району відносно 
сина ХХХХХХХХХ та подання до суду про призначення її опікуном над дитиною. 

Для розгляду зазначеної справи Ліскова О.М. надала копії необхідних 
документів. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 
зазначеної справи. Встановлено, що заявниця Ліскова О.М. є бабусею малолітнього 
ХХХХХХ, який після смерті у грудні 2018 року її дочки, матері дитини, виховується в 
її сім’ї. Тетера В.В. є бувшим чоловіком померлої дочки заявниці. 

Працівниками служби у справах дітей 22.01.2020 р. здійснено обстеження 
матеріально-побутових умов по місцю проживання заявниці, в процесі якого з’ясовано, 
що Ліскова О.М. проживає разом з чоловіком – Лісковим М.П. та двома онуками. Для 
дітей створені належні умови для повноцінного розвитку, навчання та виховання. 
Сім’я має добрий матеріальний достаток. Проживають в цегляному будинку в 
задовільному житловому стані. Побутові умови проживання та предмети побуту в 
належному стані. Санітарний стан житла підтримується. Наявні побутові зручності. 
Діти забезпечені повноцінним харчуванням, необхідним навчальним інвентарем, 
приладдям, комп’ютером, одягом та взуттям в належному обсязі відповідно до сезону, 
іграшками та іншими необхідними речами. Для дітей облаштовані місця для сну, 
відпочинку та проведення дозвілля (ХХХХХ має окрему кімнату). За результатами 
обстеження матеріально-побутових умов проживання складено відповідний акт. 
  За місцем проживання Ліскова О.М. та Лісков М.П. характеризуються 
позитивно, скарг щодо поведінки зазначеної сім’ї та компрометуючих матеріалів не 
надходило. За місцем навчання діти також характеризуються з позитивної сторони. 
Шкідливих звичок не має. 
 Стосунки в сім’ї заявниці доброзичливі, дружні, сімейних конфліктів та 
серйозних непорозумінь не виникає. У спілкуванні працівника служби у справах дітей 
з ХХХХХХХХ отримано інформацію про бажання дитини надалі проживати в сім’ї 
бабусі.  
 Гр. Тетера Володимир Володимирович, ХХХХ р.н., житель ХХХХХХХХХ є 
батьком ХХХХХХХХ та зі слів заявниці, з моменту народження сина з ним не 
проживав, вихованням сина не займався, наміру проживати з дитиною не проявляв. 
Рішенням Баранівського районного суду від ХХХХХХХХХ розірвано шлюб між 
померлою дочкою заявниці, матір’ю ХХХХХХХХ та Тетерою В.В.  
 В ході обстеження умов проживання та з’ясування ставлення Тетери В.В. до 
виконання своїх батьківських обов’язків здійсненого службою у справах дітей 
Баранівської райдержадміністрації за поданням служби у справах дітей Баранівської 
міської ради встановлено, що він дійсно проживає в ХХХХХХХХХХХХ, є вдівцем та 
сам виховує малолітнього сина від іншого шлюбу ХХХХХХХХХ, для утримання та 
виховання якого створив належні умови. За місцем проживання характеризується 
позитивно. В ході бесіди з ним з’ясовано, що він сплачує для заявниці визначені судом 



кошти на утримання сина ХХХХХХХ, періодично спілкується з ним та має бажання і 
надалі приймати участь у його вихованні та утриманні. Однак, згідно характеристики 
Явненської ЗОШ І-ІІ ст. на ХХХХХХХХХ батько у вихованні сина участі не приймає. 
 Під час з’ясування обставин справи (з 24.12.2019р. по даний час) Тетера В.В. не 
аргументує причину неможливості проживати з дитиною. Досить добре знаючи свої 
батьківські права Тетера В.В. не виконує обов’язок батьківського піклування щодо 
сина, за умови її виховання іншими особами, в даному випадку бабусею.   
 Враховуючи вищезазначене, відповідно до статей 150, 155, 164, 165, 180 
Сімейного кодексу України, Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» виходячи з інтересів дитини та 
захисту її права на належне виховання, утримання та догляд, виконавчий комітет 
Баранівської міської ради вважає за доцільне позбавити гр. Тетеру Володимира 
Володимировича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХ батьківських прав відносно сина 
ХХХХХХХХХ.   
  
 
Міський голова                                                                                           А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
27.02.2020                                                                                                              № 49 
 
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету №17  
від 31.01.2020 «Про встановлення  
вартості харчування у закладах освіти 
міської ради на 2020 рік 
 

 
На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», керуючись наказом 
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 «Про затвердження 
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення 
дітей, які здобувають освіту у комунальних закладах освіти міської ради повноцінним 
збалансованим харчуванням, задля забезпечення покращення якості харчування 
виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
1 . Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради №17 від 31.01.2020 
«Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2020 рік», а 
саме п.4 викласти у новій редакції:  
« 4. Встановити, що у 2020 році вартість харчування у комунальних закладах загальної 
середньої освіти Баранівської міської ради в середньому становить 15 грн.00 коп.» 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.В.Кокітко. 

 
 

Міський голова                                                                                       А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
27.02.2020                                                                                                              № 50 
 

 

Про затвердження планових  
калькуляцій на 2020 рік на  
приймання, збирання та зберігання  
1 метра кубічного твердих побутових  
відходів на сміттєзвалищі 
 
          Керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 
України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру 
економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 
виконавчий комітет міської ради   
 
ВИРІШИВ:  
 
           1. Затвердити планові калькуляції на 2020  рік вартості послуг з приймання, 
збирання і зберігання 1 метра кубічного твердих побутових відходів на сміттєзвалищі, 
що надаються відділом благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради для 2 та 3 груп 
споживачів (бюджетні установи, організації та інші споживачі, за винятком населення) 
на рівні собівартості цих послуг згідно додатком (додається). 

            2. Попередні тарифи на вищезазначені послуги, що надаються відділом 
благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради для 2 та 
3 груп споживачів, затверджені рішенням виконкому від 29.03.2019 року №86 «Про 
затвердження планових калькуляцій на 2019 рік на приймання, збирання та зберігання 
1 метра кубічного твердих побутових відходів на сміттєзвалищі», вважати такими, що 
втратили чинність.  

         3. Тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх податків та 
обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.03.2020 р., але не раніше офіційного їх 
опублікування в місцевих засобах масової інформації.  

          4.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  

 

Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 
 
Керуюча справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 



                                                                                                Додаток               

                                                                                                до рішення виконавчого              

                                                                                                комітету від 27.02.2020 №50 

 

ТАРИФИ 

на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

що надаються відділом ЖКГ та благоустрою міської ради 

для 2 та 3 груп споживачів 

 

 

 

№ 
з/п 

 

 

Групи споживачів 

Тарифи на послуги з 
вивезення твердих 
побутових відходів 

(збирання, приймання і 
захоронення),  

грн./м3 

У т.ч. тарифи на послуги 
із зберігання 

(захоронення) твердих 
побутових відходів на 

міському 
паспортизованому МВВ, 

грн./м3 

1 2 група(бюджетні 
установи та організації) 

201,40 20,92 

2 3 група (інші споживачі) 201,40 20,92 

 

 

Головний бухгалтер відділу  
бухгалтерського та економічного розвитку,  
інвестицій та закупівель міської ради                                                 Л. А. Цимбалюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
27.02.2020                                                                                                              № 51 

 
 
Про забезпечення безкоштовним харчуванням 
учня 7-Б класу закладу освіти із сім’ї, 
який перебуває в складних життєвих обставинах  
 
 Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
19 Закону України «Про охорону дитинства», враховуючи рішення виконавчого 
комітету від 30.01.2020 року №30 «Про встановлення вартості харчування у закладах 
освіти міської ради на 2019 рік», з метою соціальної підтримки дитини  із сім’ї, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учня 7-Б класу Баранівського ліцею 
№2 ім. О. Сябрук Сорокотягу Дмитра із сім’ї,  який перебуває в складних життєвих 
обставинах. 
 2. Відділу освіти  міської ради (Николишин Р.З.) довести дане рішення до 
відома директора Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук. 
 3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
тримати на постійному контролі дане питання. 
 4. Відділу фінансів міської ради  (Дем’янюк О.Ю.) передбачити додаткові 
кошти на харчування дитини даної категорії. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.О. Цицюру. 
 
 
 
Міський голова                                                                            А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                          № 52 

Про надання дозволу на  
продаж квітів  
      Розглянувши клопотання приватних підприємців про надання дозволу на продаж 
квітів по площі Волі, м. Баранівка, керуючись пп.8 п.а ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл приватному підприємцю Куцан Віктору Васильовичу на продаж 
квітів на площі Волі, м. Баранівка, терміном з 06.03.2020р. по 08.03.2020р. 
включно.  

2. Надати дозвіл приватному підприємцю Куцан Володимиру Вікторовичу на 
продаж квітів на площі Волі, м. Баранівка, терміном з 06.03.2020р. по 
08.03.2020р. включно.  

3. Зобов’язати ПП Куцан В.В., Куцан В.В., заключити договір на сезону торгівлю 
з відділом благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 
міської ради. 

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

      питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко  

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.02.2020                                                                                                                           № 53 

Про надання дозволу на реконструкцію  
з добудовою нежитлового приміщення 
 

Розглянувши заяву ФОП Сидорівської Олени Федорівни про  надання дозволу 
на реконструкцію з добудовою нежитлового приміщення за адресою: вул. Соборна, 6, 
м. Баранівка, керуючись ст.29, 31 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл ФОП Сидорівській Олені Федорівні на реконструкцію з 

добудовою нежитлового приміщення по вулиці Соборна, 6, м. Баранівка, 
Баранівського району, Житомирської області.  

2. Рекомендувати ФОП Сидорівській О.Ф.: 
-замовити виготовлення проектної документації на реконструкцію через 
спеціалізовану проектну організацію та погодити її в установленому порядку; 
-повідомити інспекцію ДАБК про початок проведення будівельних робіт; 
-після закінчення будівництва оформити документи щодо готовності об’єкта до 
експлуатації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 


