
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                         № 162 

Про план роботи  
виконкому міської ради  
на ІV квартал 2020 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому міської 
ради Куцан Л. Л. про план роботи виконкому міської ради на ІV квартал 2020 року, 
керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з 
регламентом роботи виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Баранівської міської ради на ІV квартал 
2020 року згідно додатку. 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та доповнення 
до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання визначених заходів у 
встановлені терміни. 

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

 

 

Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                              рішення  
                                                                                                              виконавчого комітету  
                                                                                                              від 30.09.2020 № 162 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 

на  ІV квартал  2020 року 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про схвалення звіту про виконання 
міського бюджету за 9 місяців 2020 року 

Жовтень  

2020 року 

О. Ю. Дем’янюк О. Ю. Дем’янюк 

2. Про стан роботи виконкому міської ради 
із зверненнями громадян за 9 місяців 2020 
року. 

Жовтень  

2020 року 

О. Д. Костецька О. Д. Костецька 

3. Про проведення новорічних та різдвяних 
свят 

Листопад   

2020 року 

Н. Б. Ошатюк Н. Б. Ошатюк  

4. Про роботу з сім’ями, які знаходяться у 
складних життєвих обставинах 

Грудень  

2020 року 

І. В. Кучинська І. В. Кучинська  

5. Про виконання Стратегії розвитку 
Баранівської міської ОТГ 

Грудень  

2020 року 

Н.І . Свінціцька Н.І . Свінціцька  

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю: 

- Рішення виконкому міської ради 

3. Організаційно-масові заходи: 

 6. Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня захисника України та Дня 
Українського козацтва 

14 жовтня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

 



 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 7. Участь у мітингу та покладанні квітів до 
Дня визволення України від фашистських 
загарбників 

28 жовтня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 8. Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня працівників соціальної сфери 

1 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Цицюра В. О. 

 

  Всеукраїнський день працівників 
культури та аматорів народного 
мистецтва 

 

9 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Цицюра В. О 

 

 9. Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня гідності та Свободи 

21 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

  
  
  

 10 Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня пам’яті жертв Голодомору 

28 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

10. 11 Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Міжнародного Дня людей з 
інвалідністю 

3 грудня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Цицюра В. О. 

 

11. 12 День місцевого самоврядування в Україні 7 грудня   Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

12.  

13. 13 Участь у заходах до Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 

 

14 грудня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Цицюра В. О. 

14.  



 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

15. 14 Концертно-розважальні заходи до Дня 
Святого Миколая та відкриття міської 
новорічної ялинки 

19 грудня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

16.  

 15 Забезпечити проведення засідань комісій 
виконкому (щодо розгляду заяв громадян 
для надання матеріальної допомоги, з 
питань захисту прав дітей, 
адміністративної, житлової, з питань 
будівництва), опікунської ради, 
громадської ради, молодіжної ради 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 16 Прийом громадян з особистих питань, 
розгляд їх звернень 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 

 

 

 

 

 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 17 Інформування населення через засоби 
масової інформації про діяльність 
виконавчого комітету 

 

Протягом 
кварталу 

Костецька О. Д. 

Пилипко Л. О. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2020                                                                                                                              № 163 

Про дотримання земельного та  
природоохоронного законодавства на 
території Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади 
            Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради 
Шевчук О.Г. про стан дотримання земельного та природоохоронного законодавства 
на території міської ради, виконком міської ради зазначає, що на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади постійно проводиться робота з 
даного питання.  

            З метою дотримання чинного законодавства щодо охорони й використання 
земельних ресурсів в м.Баранівка, враховуючи все вищесказане та керуючись п.б 
пп.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 91,140,144 
Земельного кодексу України, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. 
взяти до відома. 

2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради продовжувати роботу щодо 
інвентаризації земель на території Баранівської ОТГ, постійно оновлювати 
планово-картографічні матеріали та чергові карти, готувати матеріали, які 
необхідні для продажу земель комунальної власності під об’єктами 
нерухомості суб’єктів господарювання, спільно з органами податкової 
служби контролювати вчасне надходження орендної плати та земельного 
податку. 

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 



                                                                            Додаток  

                                                                                                     до рішення виконкому 

                                                                                  міської ради 

                                                                                               від 30.09.2020 №163 

Інформація 

про дотримання земельного та природоохоронного законодавства 

на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

        З метою контролю та недопущення використання земель без 
правовстановлюючих документів, збільшення надходжень до міського бюджету, 
відділом містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради постійно укладаються договори оренди земельних ділянок 
з суб’єктами господарювання та фізичними особами на землі комунальної власності. 
Станом на 01.09.2020 року укладено та діють 165 договорів оренди землі загальною 
площею 421,96 га на суму 3 965 717,76 га, в тому числі з юридичними особами – на 
суму 3 648 554,49 га. 

      Спеціалістами відділу розглядаються земельні спори відповідно до звернень 
громадян, складаються акти обстеження земельних ділянок, в яких надаються 
рекомендації комісії громадянам щодо усунення порушень земельного 
законодавства. 

       Також відділом проведена робота щодо контролю за сплатою плати за викуп 
земельних ділянок з розстроченням терміну платежу та надіслано попередження 
власникам ділянок про необхідність сплати суми залишку по даних платежах. В 
результаті проведеної роботи було отримано 37 000,00 грн. коштів. На даний час 
заборгованості згідно з графіками розстрочення платежів немає. 

      Відповідно до договорів купівлі-продажу земельних ділянок Баранівською 
міською радою в 2020 році продано 2 земельних ділянки несільськогосподарського 
призначення під об’єктами нерухомості, які перебувають у власності суб’єктів 
господарювання, а саме: Стасюку С.А. – 0,0211 га (7 422,98 грн.), Стасюку С.А. – 
0,3858 га (108 988,50 грн.). 

      Згідно з Законом України «Про оцінку землі», з метою врахування інфляційних 
процесів та наповнення бюджету коштами від земельного податку та оренди землі, 
Баранівською міською радою буде замовлено виготовлення нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів Рогачів, Острожок, Млини, Вірля, Климентіївка, 
Ялишів, Явне, Лісове. Нормативна грошова оцінка земель інших населених пунктів, 
які розташовані на території Баранівської ОТГ, оновлена повністю. 



      Крім того, на сесії міської ради прийнято рішення про замовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під польовими дорогами, 
полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, які 
обмежують масиви земель та земельних ділянок, розташованих уздовж масивів. 
Після виготовлення технічної документації проінвентаризовані земельні ділянки 
можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням. 

 

Начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності 

Баранівської міської ради                                                                       О.Г.Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2020                                                                                                                           №164 

Про надання дозволу  
на будівництво  
 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на будівництво, керуючись ст. 27 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати Кушпіль Тетяні Василівні дозвіл на будівництво на власній земельній ділянці за 
адресою: ХХХХХ. 

2. Зобов’язати Кушпіль Т.В., замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
ХХХХХХХ, у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради. 

3. Надати Майструк Вірі Пантеліївні дозвіл на будівництво на власній земельній ділянці за 
адресою: ХХХХХ. 

4. Зобов’язати Майструк В.П., замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
ХХХХХХХХХ, у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради. 

5.   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 
 

30.09.2020                                                                                                                          № 165 

 
Про затвердження висновку органу опіки та 
піклування щодо можливості виконання 
обов’язків опікуна Павлюк Г. М. 
 

Враховуючи висновок органу опіки та піклування  при виконкомі Баранівської 
міської ради щодо можливості виконання Павлюк Галиною Миколаївною обов’язків 
опікуна над повнолітньою ХХХХХ від 21 вересня 2020 року, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 56, 60, 63 Цивільного кодексу України, 
Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у 
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства   праці   та   соціальної    політики    України    від  26.05.99  
№34/166/131/88, виконавчий комітет міської ради      
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради від 21.09.2020р.  щодо доцільності виконання Павлюк 
Галиною Миколаївною, ХХХХ р.н. обов’язків опікуна над повнолітньою ХХХХХ, 
ХХХХ р.н., в разі визнання її недієздатною. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 

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

 

 



                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                              рішенням виконавчого комітету 

                                                          міської ради 

                                                                                 від 30.09.2020 року №165 

 

Висновок 

органу опіки та піклування  при виконавчому комітеті Баранівської міської ради  

щодо доцільності виконання Павлюк Галиною Миколаївною обов’язків опікуна 
над повнолітньою ХХХХХ  

від 21 вересня 2020 року 

 

Розглянувши заяву Павлюк Галини Миколаївни, ХХХХ р.н. жительки ХХХХ про 
надання висновку органу опіки та піклування Баранівської міської ради щодо можливості 
призначення її опікуном над повнолітньою дочкою ХХХХХ, ХХХХ р.н. та заслухавши 
інформацію представника Управління соціального захисту населення, розглянувши 
необхідний пакет документів з’ясовано наступне: 

ХХХХХ з 2007 року перебуває на обліку у психіатра в комунальному 
некомерційному підприємстві «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської 
міської ради, як інвалід 2-ї групи – інвалід з дитинства, що потребує постійно стороннього 
нагляду та догляду, оскільки не здатна усвідомлювати своїх дій та керувати ними. 

За останній час стан здоров’я ХХХХХ погіршився, вона не усвідомлює наслідків 
своєї поведінки, не може орієнтуватися в простих життєвих ситуаціях, потребує 
постійного нагляду та турботи, що підтверджується довідкою медико-соціальної 
експертної комісії від 19.02.2019 року та висновком лікарської комісії від 23.07.2020 року. 

В 2007 році знаходилася вперше на стаціонарному лікуванні  в дитячому відділенні 
Житомирської обласної психіатричної лікарні №1 з приводу розумової відсталості. 2-й раз 
поступила на лікування  в Житомирську ОПЛ №1, де знаходилася з 20.04.2011р. по 
25.05.2011 р. в зв’язку з тим, що пацієнтка втікала з дому, говорила, що «голос дитини зве 
на кладовищі..», стала заявляти, що повіситься. Розшукували її декілька днів з міліцією, 
знайшли на кладовищі, де поводилась неадекватно, не по суті розмовляла, голосно 
сміялася. Після виписки приймала лікування.   В 2018 році була виписана з лікарні з 
діагнозом: стійкий галюцинаційний розлад органічного генезу з вираженим 
інтелектуально-мнестичним зниженням стійкою соціально-трудовою дезадангацією. 
Після виписки вдома приймала підтримуюче лікування.  

На даний час триває судове засідання про визнання ХХХХХ недієздатною. 



Виходячи з вищевказаного, керуючись  Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 60, 63 Цивільного кодексу України, п. 2.1. Правил опіки та 
піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та 
молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства   праці   та   соціальної    політики    України    від  26.05.99  №34/166/131/88  
опікунська рада при виконкомі Баранівської міської ради вважає за доцільне призначити 
Павлюк Галину Миколаївну опікуном над повнолітньою дочкою ХХХХХ, в разі визнання 
її судом недієздатною. 

 

Керуючий справами виконкому       Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                           № 166 

Про затвердження висновку органу 
опіки та піклування щодо ненадання 
згоди виконувати обов’язки опікуна 
 

Враховуючи висновок органу опіки та піклування  при виконкомі Баранівської 
міської ради щодо ненадання згоди  виконання  Рудзінською Валентиною Олександрівною 
обов’язків опікуна над повнолітнім ХХХХХ від 21 вересня 2020 року, згідно підпункту 4 
пункту 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  
пункт 3.2. Правил опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету 
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства   праці   та   соціальної  політики  України    від  26.05.99  
№34/166/131/88 «опікунами (піклувальниками) не можуть бути особи, інтереси  яких 
суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню», виконавчий комітет 
міської ради      
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради від 21. 09.2020р. щодо ненадання згоди виконання 
Рудзінською Валентиною Олександрівною, ХХХХ р.н. обов’язків опікуна над 
повнолітнім недієздатним ХХХХХ, ХХХХ р.н.   

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

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



                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             рішенням виконавчого комітету 

                                                         міської ради 

                                                                               від 30.09.2020 року №166 

Висновок 

органу опіки та піклування  при виконавчому комітеті Баранівської міської ради  

щодо  ненадання згоди  виконання  Рудзінською Валентиною Олександрівною обов’язків 
опікуна над повнолітнім недієздатним ХХХХХ  

від 21 вересня 2020 року 

Розглянувши заяву Рудзінської Валентини Олександрівни, ХХХХ р.н. жительки 
ХХХХХ про призначення бути опікуном над повнолітнім недієздатним ХХХХХ, ХХХХ 
р.н. та заслухавши інформацію законних опікунів недієздатного, секретаря та членів 
комісії опікунської ради, розглянувши необхідний пакет документів з’ясовано наступне: 

Рудзінська Валентина Олександрівна не налагоджує позитивних стосунків із 
законними опікунами Боженко Наталією Василівною та Степанюк Тетяною 
Олександрівною щодо здійснення спільної опіки над недієздатним ХХХХХ. Не робить 
нічого та не сприяє, що буде на користь недієздатному, а це  лікування та належний догляд 
за ним. В законних опікунів  склалася думка, що зі сторони ново заявленої опікунки 
Рудзінської Валентини Олександрівни тільки матеріальна зацікавленість. 

На сьогоднішній день існує наявність конфлікту у відносинах між заявницею та 
діючими опікунами Боженко Н.В. та Степанюк Т. О., а це може негативно впливати на 
виконання спільних дій по опіці. 

Коли був живий батько недієздатного, він просив призначити опікунами лише 
Боженко Наталію та Степанюк Тетяну. Ніколи не згадував про свою сестру Рудзінську 
Валентину Олександрівну, яка бажає бути опікуном  і взагалі  не розглядав інших 
варіантів. 

Виходячи з вищевказаного, згідно підпункту 4 пункту 1 статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  пункт 3.2. Правил опіки та піклування, 
затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства   праці   
та   соціальної  політики  України    від  26.05.99  №34/166/131/88 «опікунами 
(піклувальниками) не можуть бути особи, інтереси  яких суперечать інтересам осіб, що 
підлягають опіці чи піклуванню», тому опікунська рада  вважає за доцільне  не надавати 
згоду Рудзінській Валентині Олександрівні виконувати обов’язки опікуна над повнолітнім 
недієздатним ХХХХХ. 

 

Керуючий справами виконкому       Л. Л. Куцан                                                                              



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                          № 167 

Про взяття на квартирний облік 

та включення до списків першочергового 

одержання житлових приміщень  

  

Розглянувши заяву Новосада О.Г, щодо взяття на квартирний облік, керуючись ст.30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.14 ст.12 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», п.1 ст.34, ст. 39, п.4 ст.45 
Житлового кодексу України, пунктів 13, 44 Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, 
враховуючи висновки житлової комісії (протокол №35 від 28.09.2020), виконавчий комітет 
міської ради 

 

В  И Р І Ш И В: 

 

1.Взяти на квартирний облік за місцем проживання та включити в список осіб, які 
користуються правом першочергового одержання житлових приміщень Новосада Олега 
Ігоровича, як учасника бойових дій АТО/ООС. Склад сім’ї на отримання житлової площі, 
вважати із 3-ох осіб. 

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 

  30.09.2020                                                                                                                           № 168 

Про надання дозволу на  
видалення аварійного  
дерева Кравчук Л. Й. 
 

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 заяву жительки м Баранівка, пров. 
Тищика,4 кв.1 Кравчук Людмили Йосипівни про надання дозволу на безоплатне 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 безоплатне видалення аварійного дерева,  яке перебуває в 
аварійному стані, дане дерево розташоване на приватній території жительки 
ХХХХХ, Кравчук Людмили Йосипівни, яка є одинокою пенсіонером по віку та 
інвалідом першої групи. 

2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Савич Л. А.) провести роботи по видаленню аварійного дерева в ХХХХХ, 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 

 30.09.2020                                                                                                                           № 169 

Про надання дозволу на  
видалення аварійних дерев 
Цімошинському В. Г. 
 

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 заяву жителя ХХХХХ Цімошинського 
Валентина Георгійовича про надання дозволу на безоплатне видалення дерев, які 
знаходяться в аварійному стані та становлять загрозу життю, здоров’ю і майну громадян, 
виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на безоплатне видалення аварійних дерев,  які перебувають в 
аварійному стані,та несуть загрозу життю людей, дані дерева розташовані на 
приватній території жителя ХХХХХ, Цімошинського Валентина Георгійовича , 
який є інвалідом другої групи. 

2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Савич Л. А.) провести роботи по видаленню аварійних дерева в ХХХХХ на 
безоплатній основі. 

3. Деревина з видалених дерев залишається в розпорядженні Цімошинського В.Г.. 
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 

30.09.2020                                                                                                                           №170 

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 житловому будинку в ХХХХХ, для оформлення права власності Цімохі 
Сергію Севастяновичу поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ для оформлення права власності Прокопчуку 
Юрію Павловичу нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ для оформлення права власності Бондарчуку 
Павлу Миколайовичу нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, який належить на праві власності Шикерявій 
Вірі Іванівні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5. Присвоїти гаражу в ХХХХХ, який належить на праві власності Іванюк Лесі 
Костянтинівні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, для оформлення права власності Сусу Ігорю 
Олексійовичу поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
7. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, який належить на праві власності Кравчуку 
Дмитру Андрійовичу (нині покійній) нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації, згідно заяви Прищик Олени Дмитрівни. 
8. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, який належить на праві власності Лавренюк 
Тетяні Анатоліївні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
9.  Зобов’язати Цімоху С.С., Прокопчука Ю.П., Бондарчука П.М., Шикеряву В.І., Іванюк 
Л.К., Сус І.О., Прищик О.Д., Лавренюк Т.А., внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 

10.   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 

30.09.2020                                                                                                                           №171 

Про надання дозволу на розміщення  

вказівки на електроопорі 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Термінал-Дента» Завацького Анатолія 
Миколайовича про надання дозволу на розміщення вказівки на електроопорі, 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», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл директора ТОВ «Термінал-Дента» Завацькому Анатолію Миколайовичу 
на розміщення вказівки на існуючій електроопорі, встановленій в ХХХХХ. 
2. Відповідальність за технічний стан вказівки, порушення вимог техніки безпеки під час її 
розташування та експлуатацію покласти на розповсюджувача даної зовнішньої вказівки – 
директора ТОВ «Термінал-Дента» Завацького Анатолія Миколайовича.  
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 

 

30.09.2020                                                                                                                            № 172  

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 № 3 від 25.09.2020 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 (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі 
41000 грн. (сорок одна тисяча гривень) на рахунок управління соціального захисту 
населення міської ради для виплати 41000 грн. (сорок одна тисяча  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. А. Савчука. 

 

Заступник міського голови                                                                           А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан                                                                     



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                          №173 

Про виплату допомоги на поховання   

 

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували 
пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи 
протокол №3 від 25.09.2020 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 № 86 та керуючись Постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження Порядку надання 
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 
особі, яка зобов'язалася поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання 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 (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі  
8000 грн. (вісім тисяч гривень) на рахунок управління соціального захисту населення 
міської ради для виплати 8000 грн. (вісім 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. А. Савчука. 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан                                                                                           



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                             №174 

Про надання висновку до суду щодо  
доцільності поновлення в батьківських правах 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 19, 169 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, 
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 25.09.2020 р., виходячи з 
найкращих інтересів дітей та захисту їхніх прав на належне виховання, утримання та 
догляд, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 

1. Надати висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради до суду про 
доцільність поновлення в батьківських правах гр. Ковальчук Людмили Миколаївни, 
ХХХХ., жительки ХХХХХ, відносно неповнолітніх дітей: ХХХХХ, ХХХХ р.н., 
ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н. та гр. Ваюти Івана Васильовича, ХХХХ 
р.н., жителя ХХХХХ, відносно неповнолітніх дітей: ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, 
ХХХХ р.н. у зв’язку із тим, що змінилися обставини, які були підставою для 
позбавлення батьківських прав (додається).  
 

2. 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 30.09.2020 р.№174  

  
ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради до суду 
щодо доцільності поновлення в батьківських правах 

 
  Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, розглянуто заяву гр. Ковальчук 
Людмили Миколаївни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХ, про надання висновку органу опіки 
та піклування до суду щодо доцільності поновлення в батьківських правах відносно 
неповнолітніх дітей: ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н. та її 
співмешканця з яким вона перебуває у фактичних шлюбних відносинах Ваюти Івана 
Васильовича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХ, відносно неповнолітніх дітей: ХХХХХ, ХХХХ 
р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. у зв’язку із тим, що змінилися обставини, які були підставою 
для позбавлення їх батьківських прав.   

Для розгляду зазначеної справи Ковальчук Л.М. та Ваюта І.В. надали копії 
необхідних документів. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини зазначеної 
справи. Встановлено, що заявники були позбавлені батьківських прав відносно зазначених 
дітей рішення Баранівського районного суду Житомирської області (справа № 273/785/14-
ц) від 23.05.2014 р. у зв’язку з тим, що Ковальчук Л.М. та Ваюта І.В. не виконували 
належним чином обов’язків по утриманню своїх дітей, які встановлені ст. 180 Сімейного 
кодексу України. 

На даний час згідно наданих характеристик на заявників по місцю проживання та по 
місцю роботи вони ведуть нормальний спосіб життя, спиртних напоїв не вживають, 
трудолюбиві, врівноважені, компрометуючих даних на них не надходило, скарг не було. 
Обоє працюють офіційно в ТОВ «АГРОВЕСТ ГРУП» с. Смолдирів. Згідно актів обстежень 
матеріально-побутових умов проживання сім’ї складених Смолдирівським старостатом 
10.02.2020 р. та службою у справах дітей Баранівської міської ради 21.09.2020 р. умови 
проживання Ковальчук Л.М. та Ваюти І.В. належним чином створені для проживання, 
утримання та повноцінного розвитку дітей в сім’ї. Згідно медичних висновків про стан 
здоров’я від 13.03.2020 р. виданих КНП «Баранівська ЦРЛ» заявники здорові та можуть 
належним чином утримувати дітей. 

Стосунки в сім’ї заявників доброзичливі, дружні, сімейних конфліктів та серйозних 
непорозумінь не виникає.  

Згідно довідок виданих Баранівським РВ ДВС заявники допустили заборгованість зі 
сплати визначених судом аліментів на утримання дітей після позбавлення батьківських 
прав, однак, з їх слів, вони тривалий час допомагали по господарству для сестри заявника 
Шерепітко Н.В., яка є опікуном дітей. 

Стосунки заявників зі своїми біологічними дітьми носять позитивний характер, вони 
часто зустрічаються. 

Під час опитування дітей, проведеного працівниками служби у справах дітей міської 
ради вказані діти бажають повернутися на проживання до своїх батьків тільки за умови, 
якщо заявники дійсно належним чином будуть про них піклуватися та створять затишну, 
доброзичливу атмосферу в сім’ї, що заявниками було підтверджено. 
 Враховуючи вищезазначене, відповідно до ст. 19, 169 Сімейного кодексу України, 
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, з 
метою захисту законних прав та інтересів дитини, зважаючи на факти встановлені в процесі 
з’ясування обставин справи, виконавчий комітет Баранівської міської ради вважає за 



доцільне поновлення в батьківських правах гр. Ковальчук Людмили Миколаївни, ХХХХ 
р.н., жительки ХХХХХ, відносно неповнолітніх дітей: ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, 
ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХХ р.н. та гр. Ваюти Івана Васильовича, ХХХХ р.н., жителя 
ХХХХХ, відносно неповнолітніх дітей: ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. у 
зв’язку із зникненням обставин, які були підставою для позбавлення їх батьківських прав.   
  
  
 
Міський голова                                                                                                   А.О. Душко 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                              №175 

Про затвердження висновку органу  
опіки та піклування Баранівської міської 
ради про доцільність позбавлення  
батьківських прав Кушнір В. О. 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 12, статтею 231 Закону України «Про охорону 
дитинства», статтями 19, 150, 155, 164, 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, 
враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол №18 від 25.09.2020 року), виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

 
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 

доцільність позбавлення батьківських прав Кушнір Вікторії Олександрівни, ХХХХ 
р.н., жительки ХХХХХ відносно дітей ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. 
у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків щодо виховання дітей (додаток 
1).  
 

2. 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  

Баранівської міської ради  
від 30.09.2020 №175  

 
Висновок  

органу опіки та піклування міської ради 
про доцільність позбавлення батьківських прав Кушнір Вікторії Олександрівни, ХХХХ 

р.н., жительки ХХХХХ відносно дітей ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н.  
 

 Органом опіки та піклування Баранівської міської ради розглянуто матеріали про 
позбавлення батьківських прав Кушнір Вікторії Олександрівни, ХХХХ р.н., жительки 
ХХХХХ відносно дітей ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. за заявою Кушнір 
Наталії Олександрівни, ХХХХ р.н.     

Заявниця Кушнір Наталія Олександрівна проживає за адресою: ХХХХХ. Разом з нею 
впродовж останніх шести років проживають племінники ХХХХХ та ХХХХХ.  

Мати дітей Кушнір Вікторія Олександрівна проживає за іншою адресою: ХХХХХ, 
де і мають місце реєстрації неповнолітні. Будинок належним чином не переоформлений на 
Кушнір В.О. Досить часто відсутня за місцем проживання, про місце свого перебування 
близьких осіб не повідомляє.  

Батько ХХХХХ та ХХХХХ записаний за ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України 
(витяг з ДРАЦСГ про державну реєстрацію народження №00021942369 від 23.01.2019 р. та  
витяг з ДРАЦСГ про державну реєстрацію народження №00024344988 від 25.10.2019 р., 
видані Баранівським РВ ДРАЦС ГТУЮ у Житомирській області). 

ХХХХХ з 01.09.2019 р., ХХХХХ з 01.09.2020 р. навчаються в Баранівському 
професійному ліцеї за професією «штукатур, лицювальник-плиточник, маляр». 

Відповідно характеристик з місця навчання ХХХХХ на ХХХХХ характеризуються 
позитивно, Кушнір В.О., мати дітей не приділяє належної уваги їх вихованню та навчанню, 
навчанням цікавиться виключно тітка Кушнір Н.О. 

Відповідно довідок, виданих в.о.старостою Вірлянського старостинського округу 
Кушнір В.О. зловживає спиртними напоями, веде безпутній спосіб життя, систематично 
залишає дітей та тітку Кушнір Н.О., яка в свою чергу забезпечує основні потреби дітей 
відповідно віку. 

У ході бесіди з дітьми, службою у справах дітей міської ради з’ясовано, що Кушнір 
В.О. не піклується про них, матеріально не утримує, недостатньо з ними спілкується, веде 
неналежний, з їх слів неправильний спосіб життя.  

Відповідно проведеної фахівцем із соціальної роботи управління соціального 
захисту населення міської ради оцінки потреб дитини та її сім’ї підтверджено складні 
життєві обставини у сім’ї Кушнір В.О. Основними ознаками та чинниками, що 
спричиняють складні життєві обставини є ведення матір’ю дітей неналежного способу 
життя, вживання алкоголю, що негативно впливає на задоволення основних потреб 
неповнолітніх ХХХХХ та ХХХХХ. 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської 
ради 25.09.2020 року Кушнір В.О., мати дітей з’явилася, вела себе досить агресивно, 
частково підтвердила відсутність належного догляду за дітьми, у процесі бесіди з матір’ю 
членами комісії не отримано інформації, яка б свідчила про бажання та намір матері 
змінити свою поведінку та спосіб життя в інтересах дітей.     
 Зазначені факти свідчать про свідоме нехтування матір’ю Кушнір В.О. своїх 
обов’язків щодо дітей, ігнорування потреб дітей впродовж багатьох років. 
 Враховуючи вищесказане, рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті міської ради (протокол №18 від 25.09.2020р.), з метою захисту прав 
та інтересів дітей, орган опіки та піклування Баранівської міської ради вважає за доцільне 



позбавити батьківських прав Кушнір Вікторію Олександрівну, ХХХХХ р.н., жительку 
ХХХХХ відносно дітей ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. у зв’язку з ухиленням 
від виконання своїх обов’язків щодо виховання дітей.  
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                                А.О. Душко  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
                       



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2020                                                                                                        №176 
 
Про затвердження висновку  
органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради про 
недоцільність позбавлення  
батьківських прав Мельник А. О. 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 12, статтею 231 Закону України «Про охорону 
дитинства», статтями 19, 150, 155, 164, 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, 
враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол №18 від 25.09.2020 року), виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

 
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 

недоцільність позбавлення батьківських прав Мельник Анастасії Олександрівни, 
ХХХХ р.н. відносно доньки ХХХХХ, ХХХХ р.н., що додається. 

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
забезпечити надання комплексу соціальних послуг сім’ї Мельник Анастасії 
Олександрівни з урахуванням потреб, визначених у процесі оцінювання потреб 
дитини та її сім’ї. 

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  
до рішення виконавчого комітету  

Баранівської міської ради  
від 30.09.2020 №176  

 
Висновок  

органу опіки та піклування міської ради 
про недоцільність позбавлення батьківських прав  

Мельник Анастасії Олександрівни, ХХХХ р.н. відносно доньки  
ХХХХХ, ХХХХ р.н. 

 
Органом опіки та піклування Баранівської міської ради розглянуто матеріали про 

позбавлення батьківських прав Мельник Анастасії Олександрівни відносно малолітньої 
доньки ХХХХХ за заявою жительки ХХХХХ Мельник Валентини Олександрівни.  
 Заявниця Мельник В.О., ХХХХХ р.н. проживає та зареєстрована за адресою: 
ХХХХХ. За даною адресою проживають та мають місце реєстрації співмешканець заявниці 
Потриденний В.С., ХХХХ р.н., повнолітній син – Слуцький А.Я., ХХХХ р.н., діти заявниці 
– ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ., ХХХХ р.н. та Мельник А.О., ХХХХ р.н. з донькою 
ХХХХХ., ХХХХ р.н. 
 Мельник В.О. працює на ТОВ «Понінківська КПФ-Україна», машиністом 
друкарсько-висікального агрегата, за місцем роботи характеризується відповідальним 
працівником. 
 Відповідно довідки, виданої в.о.старостою Марківського старостинського округу 
Мельник В.О. за місцем проживання характеризується позитивно, скарги від жителів села 
відсутні. 
 Валентина Олександрівна пояснює, що догляд за онукою здійснює саме вона, її 
дочка Мельник А.О. не доглядає за малолітньою дочкою ХХХХХ, не реагує на прохання 
турбуватися про доньку, останнім часом, а саме з травня 2020 року зникає з дому, про що 
нікого не повідомляє, доньку залишає на заявницю, відсутнє бажання працювати та 
утримувати доньку. Про зникнення Мельник А.О. заявниця повідомляла Баранівське ВП. 
Також, Мельник В.О. наголошує, що надалі поведінка Мельник А.О. може негативно 
впливати на доньку, зокрема малолітня ХХХХХ може надалі перейняти від матері 
негативні якості поведінки. 

Відповідно довідки, виданої в.о.старостою Марківського старостинського округу 
інформація щодо поведінки Мельник А.О. підтверджується. 

Зі слів сімейного лікаря Мельник А.О. не забезпечує дитині необхідного медичного 
догляду, лікування, до лікаря при необхідності звертається з онукою бабуся Мельник В.О. 

 Батько малолітньої ХХХХХ записаний за ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України 
(витяг з ДРАЦСГ про державну реєстрацію народження №00027738290 від 10.09.2020 р. 
виданий Баранівським РВ ДРАЦС ГТУЮ у Житомирській області). 
 16.09.2020 року здійснено візит за місцем проживання сім’ї з метою з’ясування 
ставлення Мельник А.О. до виконання своїх батьківських обов’язків. На момент візиту 
Мельник А.О. була присутня вдома, в ході бесіди з’ясовано, що мати має бажання 
виховувати належним чином та утримувати дочку, змінювати свою поведінку. Причиною 
такої поведінки вказує свій вік та наявність друзів, які деякою мірою негативно на неї 
впливають.  
 Відповідно проведеної фахівцем із соціальної роботи управління соціального 
захисту населення міської ради оцінки потреб дитини та її сім’ї підтверджено складні 
життєві обставини у сім’ї Мельник А.О. Основними ознаками та чинниками, що 
спричиняють складні життєві обставини є ведення матір’ю дітей неналежного способу 
життя, що негативно впливає на задоволення основних потреб малолітньої ХХХХХ. 



На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської 
ради 25.09.2020 року Мельник А.О., мати дитини з’явилася, частково підтвердила 
відсутність належного догляду за донькою та в процесі бесіди невпевнено заявила, що в 
інтересах дитини буде намагатися змінити свою поведінку, уникати сумнівні компанії.   
 Враховуючи вищесказане, рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті міської ради (протокол №18 від 25.09.2020р.), з метою захисту прав 
та інтересів дітей, орган опіки та піклування Баранівської міської ради вважає за недоцільне 
позбавити батьківських прав Мельник Анастасію Олександрівну, ХХХХ р.н. відносно 
доньки ХХХХХ, ХХХХ р.н.  
 Натомість управлінню соціального захисту населення міської ради з метою 
забезпечення права малолітньої доньки зростати в сімейному середовищі, збереження 
біологічної сім’ї для дитини забезпечити надання комплексу соціальних послуг сім’ї 
Мельник Анастасії Олександрівни з урахуванням потреб, визначених у процесі оцінювання 
потреб дитини та її сім’ї. 
  
 
 
Міський голова                                                                                                       А.О. Душко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2020                                                                                                                            №177 

Про надання Чумаку С.А. дозволу  
на укладання договору дарування  
житлового будинку 
 
 

Розглянувши заяву Чумака С.А., враховуючи подання служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 25.09.2020 р., керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради від 25.09.2020 р. виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Чумаку Сергію Аркадійовичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХХ, дозвіл на 
укладання договору дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: 
ХХХХХ, на користь сина Чумака Івана Сергійовича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХ. 
 

2. 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 
 
30.09.2020                                                                                                                         № 178 

Про надання дозволу Ковальчуку М.В. 
на реєстрацію земельної ділянки 
у власність малолітньої дитини 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Ковальчука 
М.В., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 25.09.2020 
р., рішення комісії з питань захисту прав дитини від 25.09.2020 р, виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Ковальчуку Миколі Васильовичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХХ, на 
реєстрацію у встановленому порядку у власність земельної ділянки - 2,0 га, 
призначеної для ведення особистого селянського господарства (кадастровий № 
ХХХХХ), яка знаходиться за адресою: ХХХХХ, на користь своєї малолітньої доньки 
ХХХХХ, ХХХХ р.н. 
 

2. 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 
 

30.09.2020                                                                                                           № 179 
 
Про заходи щодо підготовки  
об’єктів соціальної сфери та  
інфраструктури об’єднаної  
територіальної громади  
до роботи в осінньо-зимовий 
період 2020-2021 років 
 

 
З метою належної і своєчасної підготовки житлово-комунального господарства та 

об`єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 
2020/2021 років, на виконання розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації 
від 07.05.2020 № 305 «Про підготовку об’єктів господарського комплексу області до роботи 
в  осінньо-зимовий період  2020/21 року», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію Савича Ю. У. -  головного спеціаліста з організації ефективного 
використання енергії відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської 
ради про заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та інфраструктури об’єднаної 
територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років  взяти до 
відома.  
2. Затвердити заходи щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціально-
культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, що 
додаються.  
3. Керівникам підприємств, організацій та установ Баранівської міської ради забезпечити 
стабільну роботу підпорядкованих об’єктів в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.  
4. Керівникам структурних підрозділів міської ради: освіти  (Николишин Р. З.), культури, 
сім’ї, молоді та спорту (Ошатюк Н. Б.), управління соціального захисту населення 
(Нікітчина Н.В.); комунальних підприємств: КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» (Савич А.В.), КНП «Баранівська центральна районна лікарня» (Шатровський І. 
В.), КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр» (Назарчук В.Ф.) :  
1) забезпечити на належному рівні підготовку підпорядкованих установ до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років;  
2) призначити відповідальних працівників за утримання та обслуговування електричного і 
газового обладнання, систем опалення з відповідною освітою та групою допуску, провести 
необхідні навчання та інструктажі;  
3) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах у період 
опалювального сезону 2020-2021 років.  



5.  КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.):  
1) забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в осінньо-зимовий період 
2020-2021 років;  
2) вжити заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у житлово-
комунальному господарстві громади, зокрема, на водо- та каналізаційних мережах, очисних 
спорудах тощо;              
3) забезпечити утримання в постійній готовності комунальної техніки та обладнання 
підприємства на випадок дій при несприятливих погодних умовах;  
4) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на всіх підвідомчих об’єктах.  
6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради                  (Савич 
Л.А.):  
1) продовжити грейдерування та поточний ремонт комунальних доріг на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади;  
2) забезпечити належне утримання комунальних доріг громади в осінньо-зимовий період 
2020-2021 років;  
3) забезпечити створення запасів у достатній кількості сипучих матеріалів для боротьби з 
ожеледицею;  
4) забезпечити належне функціонування мереж вуличного освітлення в осінньо-зимових 
умовах. 
7. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) продовжити 
роботу щодо забезпечення твердим паливом одиноких, пристарілих жителів громади та 
своєчасного надання списків пільгових категорій громадян для отримання пільгового 
твердого палива готівкою, а також надання допомоги зазначеним категоріям громадян при 
оформленні житлових субсидій.  

8. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) спільно з керівниками структурних 
підрозділів, комунальних установ та підприємств міської ради провести роботу щодо 
передбачення відповідних коштів у їхніх бюджетах на належну підготовку та 
функціонування об’єктів комунальної сфери в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 

9. Керівнику ОСББ «Надія» (Полюшкевич О. В.) спільно з Баранівською дільницею 
Новоград-Волинського відділення АТ «Оператор газорозподільчої системи «Житомиргаз» 
продовжити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного 
використання газу в побуті та дотримання правил експлуатації й технічного 
обслуговування газового обладнання.  
10. Рішення виконавчого комітету від 30.09.2019 року № 186 «Про заходи щодо підготовки 
об’єктів соціальної сфери та  інфраструктури об’єднаної територіальної громади  до роботи 
в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років» вважати таким, що втратило чинність. 
11. 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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  виконкому   
від 30.09.2020 №179  

ЗАХОДИ  
щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціально-культурного 

призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 
 
 

1. Забезпечити діяльність робочої групи Баранівської міської ради для організації 
підготовки об’єктів комунальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-
2021 років, утвореної відповідним розпорядженням міського голови від 01.07.2020 №26-г.  

                                                             Заступник міського голови  
Савчук В.А. 

     Постійно 
 

2. Забезпечити повну готовність закладів соціальної сфери, у тому числі закладів освіти, 
культури і спорту, медицини та соціального захисту населення, до стабільної роботи  в 
умовах осінньо–зимового періоду 2020-2021 років.  

                                                              Відділ освіти міської ради, 
                                                                        відділ культури, сім’ї, молоді та  

                                                  спорту міської ради, 
       управління соціального захисту  

                                                        населення міської ради, 
                   КНП «Центр первинної медико-

санітарної  
             допомоги»,   

КНП «Баранівська ЦРЛ», 
КП «Баранівський МРЦ», 

                                                                        КП «Баранівка міськводоканал».  
                                                          До 10 жовтня 2020 року  

 
3. Забезпечити проведення підготовчих та ремонтних робіт інженерних мереж 
водопостачання і водовідведення, вуличного освітлення та комунальних доріг. 

                                                                      КП «Баранівка міськводоканал»,  
                                                    відділ благоустрою та  

                                                                              житлово-комунального господарства  
                                                         Баранівської міської ради  

                                                       До 10 жовтня 2020 року  
 
4. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна 
на очищенні доріг від снігових заметів та наслідків ожеледиці.  

                                                                     Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                      комунального господарства міської 

ради,  
                                                                      КП «Баранівка міськводоканал»  

                                                             До 01 листопада 2020 року  
 

5. Забезпечити згідно з нормами чинного законодавства проходження відповідних 
процедур закупівель та укласти за їх результатами договори з постачальниками 
природного газу, електроенергії, твердого палива та послуг централізованого 
водопостачання-водовідведення (відповідно до потреби). 



 Відділ освіти міської ради, 
                                                                       відділ культури, сім’ї, молоді та  

                                                  спорту міської ради, 
             відділ бухгалтерського обліку та  

                                                                           економічного розвитку, інвестицій 
                                                            та закупівель міської ради,  

                                                                    управління соціального захисту  
                                                        населення міської ради, 
                    КНП «Центр первинної  

                                                                                    медико-санітарної допомоги»,   
            КНП «Баранівська ЦРЛ», 

КП «Баранівський МРЦ», 
                                                                       КП «Баранівка міськводоканал» 

                                                        До 10 жовтня 2020 року 
 
6. Забезпечити облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної 
передачі даних у підпорядкованих закладах (відповідно до потреби). 

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

міської ради 
       До 10 жовтня 2020 року 

 
7. Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями 
різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини та механізми, для 
можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для 
забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності громади.  

                                                                 Відділ бухгалтерського обліку та  
                                                                    економічного розвитку, інвестицій 

                                                      та закупівель міської ради,  
                                                               відділ благоустрою та житлово- 

                                                                              комунального господарства міської ради  
        До 01 листопада 2020 року 

 
8. Забезпечити економне споживання енергоресурсів та вжиття відповідних заходів щодо 
підвищення рівня енергоефективності на підпорядкованих об’єктах. 

Відділ освіти міської ради, 
                                                                     відділ культури, сім’ї, молоді та  

                                                 спорту міської ради, 
             відділ бухгалтерського обліку та  

                                                                          економічного розвитку, інвестицій 
                                                            та закупівель міської ради,  

                                                                    відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                   комунального господарства міської ради  

                                                                   управління соціального захисту  
                                                        населення міської ради, 
                    КНП «Центр первинної  

                                                                                    медико-санітарної допомоги»,   
КНП «Баранівська ЦРЛ», 
КП «Баранівський МРЦ», 

                                                                       КП «Баранівка міськводоканал».  
 

Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 



                                                                                                  

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.09.2020                                                                                                                         № 180 

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  08.09.2020  №  254-од 
«Про надання дозволу на розміщення цирку в м. Баранівка», від  08.09.2020 № 257-од «Про 
погодження дозволу на розміщення реклами на опорах та надання дозволу на встановлення 
виїзної каси в м. Баранівка», від 08.09.2020  №  258-од «Про затвердження заходів щодо 
підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста», від  23.09.2020  №  272-од «Про 
надання дозволу на розміщення реклами на рекламній конструкції типу «білборд» що 
додаються. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.09.2020                                                                                                               № 181 
 

Про затвердження плану заходів 
з відзначення 1 жовтня 2020 року 
Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана 

 
 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 №1066 «Про щорічне відзначення 
Міжнародного дня громадян похилого віку», керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від  20.05.2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р.№ 641 « Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» та з  метою забезпечення всенародного вшанування громадян похилого віку та 
ветеранів, посилення уваги суспільства до потреб ветеранів і громадян похилого віку, 
поліпшення їх соціального захисту, виконавчий комітет міської ради         
ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити план заходів з відзначення 1 жовтня 2020 року Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана згідно з додатком. 

2.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н. В.), відділам: 
освіти (Николишин Р. З.), культури, сім’ї, молоді  та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.), 
КНП  «Центру ПМСД» міської ради (Савич А. В.): 
1) забезпечити виконання вище затверджених заходів; 
2)про виконання заходів інформувати управління соціального захисту населення міської 
ради до 5 жовтня 2020 року.  
     3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  заступника  міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради В.А. Савчука. 
 
Міський голова                                                                                                    А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 



 
                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                              рішення  
                                                                                                              виконавчого комітету  
                                                                                                              від 30.09.2020 № 181 

  
План заходів 

з відзначення 1 жовтня 2020 року 
Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана. 

           
1. Вивчити повсякденні потреби та умови проживання пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян з метою поліпшення рівня соціально-
побутового та медичного обслуговування. 

УСЗН, КНП « Центр ПМСД»  
міської ради  

                   Постійно  
 

2. Проводити  інформаційно - роз’яснювальну роботу в старостатах громади 
щодо виявлення одиноких, одиноко проживаючих непрацездатних громадян, які 
знаходяться в групі ризику  для запобігання респіраторної хвороби COVID-19. 

                                                                            УСЗН, КНП « Центр ПМСД»        
                                                                            міської ради  
         Постійно  

3. Відповідно до потреб та згідно з медичними показаннями забезпечити 
ветеранів війни та праці засобами технічної реабілітації, протезно-ортопедичними 
виробами. 

                          УСЗН міської ради 
   Постійно 
 

4. Забезпечувати влаштування одиноких,  ветеранів війни та праці до будинків-
інтернатів та зарахування на соціально-побутове обслуговування в управління 
соціального захисту населення міської ради. 

             УСЗН міської ради 
              Постійно 
  

5. Продовжувати співпрацю з благодійними організаціями, релігійними 
конфесіями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з метою 
надання матеріальної та гуманітарної допомоги одиноким непрацездатним громадянам, 
ветеранам війни та праці, а також іншим категоріям населення, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 

УСЗН міської ради 
                 Постійно                                                         

 
6.     Надавати матеріальну та гуманітарну допомогу громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю,  з метою поліпшення їх матеріально-побутових умов проживання.  
 

            УСЗН міської ради 
                                                 Постійно           

 



7.   Проводити консультативно-роз’яснювальну роботу серед громадян похилого 
віку, ветеранів війни та праці щодо їх соціального захисту, пенсійного забезпечення, 
надання пільг, житлових субсидій та компенсацій. 

       УСЗН міської ради 
                                                 Постійно 

 
 

8.    Організовувати привітання ветеранів з нагоди ювілейних дат. 
 

       УСЗН міської ради 
                                                 Постійно    

 
9.     Сприяти у наданні медичної допомоги ветеранам війни та праці за місцем 

проживання.   
         КНП « Центр ПМСД»  міської ради  
                    Постійно                                                                
                                                                                  
     10.    Організувати День відкритих дверей управління соціального захисту населення     
міської ради. 
 
         УСЗН міської ради,  
         вул. Соборна, 55 
         1 жовтня 2020 року 
 
 11.     Забезпечити висвітлення у ЗМІ, сайті міської ради  про проведені заходи з 
відзначення 1 жовтня 2020 року Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана. 

 
 
 
 

Заступник начальника управління –                                        
директор центру           Наталія НІКІТЧИНА  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                          № 182 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням 
дітей, із сімей які перебувають у 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 
27.02.2020 року №49 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради 
на 2020 рік», з метою соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, у 2020/2021 навчальному році  (список додається). 

 2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) довести дане рішення 
до відома директорів загальноосвітніх шкіл. 

         3. Начальнику відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити додаткові 
кошти на харчування дітей даної категорії. 

        4. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) тримати 
на постійному контролі дане питання. 

        5. Контроль за виконанням 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 

 

 



 
Додаток 
до рішення виконкому 
від 30.09.2020р. №182 
 

  Список дітей із сімей, які потрапили в складні життєві обставини  
та потребують безкоштовного харчування у школі  

 
№п/
п 

Прізвище ім’я по батькові Клас Адреса проживання 

1 ХХХХХ 8-А ХХХХХ 
2 ХХХХХ 7-В ХХХХХ 
3 ХХХХХ 5-В ХХХХХ 
4 ХХХХХ 8 ХХХХХ 
5 ХХХХХ 5-В ХХХХХ 
6 ХХХХХ 6-В ХХХХХ 
7 ХХХХХ 8 ХХХХХ 
8 ХХХХХ 8 ХХХХХ 
9 ХХХХХ 7 ХХХХХ 
10 ХХХХХ 6-В ХХХХХ 
11 ХХХХХ 11 ХХХХХ 
12 ХХХХХ 3 ХХХХХ 
13 ХХХХХ 1 ХХХХХ 
14 ХХХХХ 8-Б ХХХХХ 
15 ХХХХХ 2-А ХХХХХ 
16 ХХХХХ 5 ХХХХХ 
17 ХХХХХ 3 ХХХХХ 
18 ХХХХХ 2 ХХХХХ 
19 ХХХХХ 1 ХХХХХ 
20 ХХХХХ 2 ХХХХХ 
21 ХХХХХ 3 ХХХХХ 
22 ХХХХХ 9 ХХХХХ 
23 ХХХХХ 4 ХХХХХ 
24 ХХХХХ 4-А ХХХХХ 
25 ХХХХХ 1 ХХХХХ 
26 ХХХХХ 3 ХХХХХ 
27 ХХХХХ 7 ХХХХХ 
28 ХХХХХ 5 ХХХХХ 
29 ХХХХХ 8 ХХХХХ 
30 ХХХХХ 6 ХХХХХ 
31 ХХХХХ 1 ХХХХХ 
32 ХХХХХ 6 ХХХХХ 
33 ХХХХХ 9 ХХХХХ 

 
 
Заступник начальника управління –                                        
директор центру           Наталія НІКІТЧИНА  
 
 
 

                                                 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2020                                                                                                                       № 183 

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 лютого 2020 року №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» 
вважати таким, що втратили чинність. 

 3. Контроль за виконанням даного 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 30.09.2020 року №183  
 

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;  

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 

 

30.09.2020                                                                                                                         №184 
                                                                                                                            
Про надання статусу дитини-сироти  
малолітньому ХХХХХ 
 

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 25.09.2020 р., 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХ, ХХХХ р.н., батьки якого померли (свідоцтва 
про смерть: № ХХХХХ від 22.09.2020 р. видане Баранівським РВ ДРАЦС та № 
ХХХХХ від 11.03.2015 р. видане виконкомом Кашперівської сільської ради 
Баранівського району). 
  

2. 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 

 

30.09.2020                                                                                                       №185 

Про затвердження плати за 
оренду приміщень закладів  
культури Баранівської громади 
 
    Відповідно до Виборчого Кодексу України , статті 40 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», клопотання начальника відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради  №142 від 28.09.2020 року виконавчий комітет міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити плату за оренду приміщень сільських та селищних закладів культури 
Баранівської об’єднаної територіальної громади  в сумі 500 грн. (п’ятсот гривень) 
за 1 год. 

2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, при надходженні 
відповідних заяв, укладати угоду про надання оренди приміщень закладів культури 
Баранівської  об’єднаної територіальної громади. 

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 
 

30.09.2020                                                                                                                              № 186 
 

Про схвалення Прогнозу міського бюджету   
Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2021-2023 роки 

 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської ради 

Дем’янюк О.Ю., на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:  

1. Схвалити прогноз міського бюджету на 2021 - 2023 роки, що додається. 

2. Інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської ради Дем’янюк О.Ю. 
прогноз міського бюджету на 2021 - 2023 роки схвалити.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     СХВАЛЕНО 
                                                                         рішенням виконавчого комітету                                    

                                                             Баранівської міської ради  
                                          від 30.09.2020 р. №186                               

                                                                                                                         
ПРОГНОЗ 

міського бюджету на 2021 - 2023 роки 
І. Загальна частина  

Прогноз міського бюджету на 2021 - 2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі 
положень Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що 
стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р «Про схвалення Стратегії 
реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», від 24 
травня 2017 року №415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», від 18 
грудня 2018 року №1106-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік», 
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схваленого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671, проєкту програми 
економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік, проєкту програми 
соціально-економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
та інших цільових програм. 

Метою прогнозу міського бюджету на 2021-2023 роки є посилення інституційної 
спроможності місцевих органів влади з питань середньострокового бюджетного 
планування, створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення 
взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у 
середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності 
бюджетної політики, удосконалення міжбюджетного регулювання.  

Основними завданнями є:  
підвищення прозорості, результативності та ефективності використання бюджетних 

коштів; 
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; 
забезпечення фінансування проєктів (програм), що мають термін реалізації більше 

одного року. 
Очікувані результати: 
Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів у процесі 

виконання бюджетних програм (у зв’язку із запровадженням програмно-цільового методу 
складання і виконання міського бюджету та середньострокового бюджетного планування). 

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку Баранівської міської 
територіальної громади на 2022-2023 роки 

№ 
п/п 

Показник 
Прогноз 

2022 р. 2023 р. 
сцен. 1 сцен. 2 сцен. 1 сцен. 2 

1. Валовий регіональний продукт, млн. гривень 2097,2 1948,5 2338,9 2115,8 

2. 
Індекс фізичного обсягу валового регіонального 
продукту у цінах попереднього року, відсотків до 
попереднього року 

104.3 108,0 104,7 104,2 

3. 
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну 
особу, гривень 

92445 85890 103099 93265 

4. 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 
послуг), млн гривень  

468,2 435,3 475,3 437,5 

5. 
Індекс промислової продукції, відсотків до 
попереднього року 

108.0 107,5 106,1 105,6 

6. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку 
на одну особу, гривень 

20638 19188 20951 19285 



7. Валова продукція сільського господарства, млн гривень 207,3 202,7 212,5 205,4 

8. 
Валова продукція сільського господарства, відсотків до 
попереднього року 

102,0 101,0 102,5 101,3 

9. 
Валова продукція сільського господарства у розрахунку 
на одну особу, гривень  

9138 8935 9367 9054 

10. 
Індекс обсягу виконаних будівельних робіт, відсотків до 
попереднього року 

106,5 102,0 104,0 101,0 

11. 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до 
попереднього року 

109,0 101,0 110,0 101,5 

12. 
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну 
особу, гривень 

2301,5 2205,6 2531,7 2238,7 

13. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим 
підсумком з початку інвестування, млн дол. США 

5,0 4,2 5,4 4,4 

14. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 
одну особу, дол. США 

220,4 185,1 238,0 194,0 

15. Обсяг експорту товарів та послуг, млн дол. США 2,9 2,6 3,1 2,8 

16. 
Обсяг експорту товарів та послуг, у відсотках до 
попереднього року 

106,1 106,8 107,7 106,8 

17. Обсяг імпорту товарів та послуг, млн. дол. США 8,0 7,5 9,2 8,6 

18. 
Обсяг імпорту товарів та послуг, у відсотках до 
попереднього року 

113,7 114,3 115,1 114,5 

19. Середня чисельність наявного населення, тис. осіб 22,7 22,6 22,5 22,3 

20. 
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 
років, тис. осіб 

12,8 11,5 13,0 11,7 

21. 
Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за 
методологією МОП), відсотків до економічно 
активного населення відповідного віку 

9,5 9,8 9,2 9,7 

22. 
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних 
працівників, гривень 

9220 9036 9616 9361 

23. Індекс реальної заробітної плати, відсотків 105,2 103,1 104,3 103,6 

24. 
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. 
осіб наявного населення, одиниць 

34 32 35 33 

25. 
Кількість найманих працівників на малих 
підприємствах (в т. ч. мікропідприємствах) у загальній 
кількості найманих працівників, відсотків 

30,0 29,9 30,1 30,0 

Примітка: Сценарій 1 – оптимістичний; Сценарій 2 – песимістичний. 
ІІ. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2022 і 2023 

роки 
Основні показники міського бюджету на 2020-2023 роки 

                                                                                                                         (грн) 
 2020 рік  

 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Загальний фонд     

Доходи (з трансфертами) 157121211 182193700 193489700 203744300 

Видатки (з трансфертами) 151689321 180491421 191787421 203744300 

Кредитування усього, у тому числі:     

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування (дефіцит «-»/профіцит 
«+» ) 

-5431890 +1702279 +1702279  

Спеціальний фонд     

Доходи (з трансфертами) 17868292  5570100 5915400 6228900 

Видатки (з трансфертами) 23415227 5570100 5915400 6228900 

Кредитування усього, у тому числі:     

- надання кредитів з бюджету     



- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування  
(дефіцит «-»/профіцит «+» ) 

+5316845    

Разом     

Доходи (з трансфертами) 174989503 187763800 199405100 209973200 

Видатки (з трансфертами) 175104548 186061521 197702821 209973200 

Кредитування усього, у тому числі:     

- надання кредитів з бюджету     

- повернення кредитів до 
бюджету 

    

Фінансування (дефіцит «-»/профіцит 
«+» ) 

-115045 +1702279 +1702279  

ІІІ. Дохідна спроможність міського бюджету 
Прогноз дохідної частини міського бюджету на 2021 - 2023 роки розроблено на основі 

положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2023 року, з урахуванням досвіду європейських країн 
у сфері середньострокового бюджетного планування.  

Прогноз доходів бюджету на 2022 та 2023 роки обраховано відповідно до Прогнозу 
економічного і соціального розвитку України на 2020-2023 роки, схваленого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671. 

                             Доходи міського бюджету на 2020-2023 роки 
           (грн) 

Показник 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 
Загальний обсяг доходів, усього 174989503 187763800 199405100 209973200 

у тому числі:     

Міжбюджетні трансферти, усього 91342710 105705700 109730000 115510800 

з них:     

Базова дотація 15033800 25371600 26944700 28372800 

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я 3256000    

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 49167600 77332900 82127600 86480300 

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 8142655    

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій 2281500    

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами 204521 376200 657700 657700 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної, та 
доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" 737113    

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 1561622    



селищних, міських голів за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

Інші субвенції з місцевого бюджету 907400    

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів 
усіх рівнів 8575793 2625000   

Доходи (без урахування міжбюджетних 
трансфертів), усього 83646793 84058100 89675100 94462400 

з них:     

Податкові надходження, усього 78455644 78488000 83759700 88233500 

з них:     

податок на доходи фізичних осіб 48 679 800 52233400 55471900 58411900 

Місцеві податки та збори 19 030 200 20 220 200 21 550 200 21 550 200 

ресурсні платежі  2 640 000 2 740 000 3 345 00 3 345 00 

екологічний податок 62 500 65 000 67 500 67 500 

Неподаткові надходження, усього 5191149 5570100 5915400 6228900 

з них:     

плата за надання адміністративних послуг 1210000 1 360 000 1 560 000 1 760 000 

державне мито 60 000 65 000 65 000 65 000 

Прогноз доходів міського бюджету (без трансфертів) на 2022 рік становить 106,7% до 
прогнозних показників на 2021 рік. У 2023 році зростання доходів до 2022 року складе  
105,3%.  

Найбільшу питому вагу (близько 66.2%) в складі доходів міського бюджету (без 
трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 55471.9тис. грн у 2022 році та 
58 411,9 тис. грн у 2023 році. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб 
розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків) з 
урахуванням подальшого зростання заробітної плати та поліпшення адміністрування. 

Прогноз трансфертів на 2022 рік становить 103,8% до прогнозних показників на 2021 
рік. У 2023 році очікується збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів в порівнянні з 
прогнозом на 2022 рік та складе 105,3%.  

1. Наповнення місцевих бюджетів 
Пріоритетними напрямами розвитку Баранівської ОТГ на 2021-2023 роки 

залишатимуться: забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і 
сферах діяльності, модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до 
місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення області. 

З урахуванням мети регіональна економічна політика в громаді буде спрямована на: 
розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору; 
зміцнення малого та середнього підприємництва; 
стимулювання розвитку економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного 

потенціалу;  
розвиток сучасного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої 

безпеки; 
сприяння у залученні інвестицій в економіку ОТГ; 
забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; 
розвиток територій в інтересах  громад; 

                                  Очікувані результати: 
зростання кількості малих підприємств; 
збільшення кількості зайнятих працівників у підприємництві; 
збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців; 



збільшення питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції 
регіону; 

зростання податкових надходжень до бюджету  від діяльності суб’єктів 
підприємництва. 

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку на 2022 і 2023 
роки 

Прогноз видатків бюджету на 2022 і 2023 роки розроблено на основі макропоказників 
економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників доходної 
частини бюджету та з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях. 

При здійсненні розрахунків граничних обсягів видатків враховано сценарій 1 
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671  «Про схвалення 
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки». При цьому 
сценарій 1 Прогнозу передбачає індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього 
року) у 2021 році 105,3 відсотка, у 2022 році – 105,1 відсотка.  

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти: 
Показники  
 

2021 рік 2022 рік  2023 рік  

Мінімальна заробітна плата:  
– з 01 січня року (гривні)  6000  6700  7176  
– з 01 липня року (гривні) 6500   
– темпи росту (відсоток)  30  3,1  7,1  
Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:  
– з 01 січня року (гривні)  2670  2983  3195  
– з 01 січня року (гривні) 2893   
– темпи росту (відсоток)  27,4  3,1  7,1  

У 2021 році прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 
21,3 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін, і 
зросте на 30 відсотків (грудень до грудня попереднього року). Зростання розмірів 
прожиткового мінімуму відбуватиметься з 01 січня, 01 липня та 01 грудня відповідного 
року.  

У 2021 році за рахунок коштів міського бюджету утримуватиметься 81 бюджетних 
установ з штатною чисельністю 1387,24 штатних одиниць. 

Мережа установ та організацій, штатна чисельність працівників, 
що утримуватимуться за  рахунок міського бюджету у 2021 році 

Назва галузі Кількість установ, од Штатна чисельність працівників, од 
Державне управління 6 116,0 
Освіта       28 816,99 
Охорона здоров'я       1 305,75 
Соціальний захист  1 45,0 
Культура      43 82,5 
Фізична культура і спорт      2 21,0 
Усього                     81 1387,24 

Прогноз видатків міського бюджету на 2022 рік становить 197702821грн. або 106,2% 
прогнозних показників на 2021 рік, на 2023 рік – 209973200грн. та 106,1% до прогнозних 
показників на 2022 рік. 
Видатки та кредитування міського бюджету за функціональною ознакою на 2020-
2023 роки 

           (грн)   
Код  

ТПКВКМБ 
Найменування 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 



 
0100 

 
Державне управління 22855379 24523800 

 
26044300 27426600 

 
1000 

 
Освіта 97249045 128731700 

 
136713100 143958900 

 
2000 

 
Охорона здоров’я 13105987 2146000 

 
2279100 

 
2400000 

3000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 4857711 5212300 

 
5535500 

 
5828900 

 
4000 

 
Культура і мистецтво 6845400 7345100 

 
7805000 

 
8213900 

 
5000 

 
Фізична культура і спорт 2050500 2200200 

 
2336600 

 
2460400 

6000 Житлово комунальне 
господарство 11501217 12340800 

 
13105900 

 
13800500 

 
7000 

 
Економічна діяльність 16016784 3461621 

 
3783321 

 
5984000 

 
8000 

 
Інша діяльність 336475 100000 

 
100000 

 
100000 

 
9000 

 
Міжбюджетні 

трансферти 286050  

  

 
Х 

 
Усього 175104548 186061521 

 
197702821 

 
209973200 

Державне управління 
Пріоритетним напрямом розвитку є повноцінне забезпечення функціонування  

виконавчого апарату міської ради та виконання функцій депутатами міської ради, якісне 
виконання наданих повноважень, визначених Конституцією України та іншими законами, 
належне виконання принципів народовладдя, забезпечення якісного контролю за 
використанням коштів для реалізації заходів міських програм соціально-економічного 
розвитку. 

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити ряд заходів, зокрема забезпечити: 
належне опрацювання депутатським корпусом та затвердження низки цільових 

програм; 
якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 
принцип прозорості у діяльності міської ради; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з 

чинним законодавством.  
Основні результати, які планується досягти: 

якісне виконання представницьких функцій депутатами міської ради; 
прийняття низки міських цільових програм; 
повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з 

чинним законодавством. 
Освіта 

На виконання Закону України «Про освіту», який набув чинності 28.09.2017, 
підзаконних актів, Концепції «Нова українська школа» та проведення відповідного 
реформування системи освіти вважати пріоритетними завданнями на 2021 рік і на наступні 
за планом два бюджетні періоди 2022-2023 роки: 

Координація роботи із забезпечення стабільного функціонування галузі: 
створення оптимальної мережі закладів освіти відповідно до потреб населення;  
створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Продовження роботи над запровадженням нової моделі виховної роботи, що 
базується на формуванні патріотизму громадян України: 



запровадження в навчальних закладах виховних систем з національно-патріотичного 
виховання; 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти. 
Посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх 

послуг: 
утвердження реальної автономії закладів освіти; 
впровадження нового механізму призначення на посаду директора закладу освіти; 
забезпечення різноманітності форм здобуття освіти; 
запровадження в закладах освіти електронного документообігу (складання звітності, 

замовлення підручників тощо);  
координація роботи з облаштування внутрішніх туалетів, придбання технологічного 

обладнання для їдалень, придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої 
освіти, підключення усіх закладів загальної середньої освіти до мережі Інтернет; 

запровадження нових стандартів загальної середньої освіти. 
Оптимізація мережі закладів освіти, утворення закладів освіти, які 

відповідають критеріям Нової української школи: 
спільно з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади розробка планів 

оптимізації мережі навчальних закладів на 2020-2021 навчальний рік; 
закупівля обладнання для комп’ютерних та лінгафонних класів; 
зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів (наповнення сучасним 

корекційним обладнанням відповідно до нозологій); 
забезпечення шкільними меблями, технічнимим засобами навчання. 
Контроль та координація роботи щодо посилення інтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами шляхом відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної та 
інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти: 

забезпечення доступності навчальних закладів  (доступність до території та будівлі 
навчального закладу, безбар’єрний вхід та безперешкодний рух в приміщеннях, 
доступність до дверних і відкритих прорізів, пристосованість для використання санвузлів, 
місць відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі); 

введення у заклади загальної середньої та дошкільної освіти штатних одиниць 
асистентів вчителя, вихователя, дефектологів, психологів, логопедів; 

створення необхідної матеріально-технічної бази закладів освіти; 
проведення спеціальних тренінгів, семінарів для педагогічних працівників, батьків; 
просвітницька робота з батьками та громадськістю. 

Основні результати, яких планується досягти: 
створити нове освітнє середовище відповідно до потреб Нової української школи; 
створити нову систему управління; оптимізувати мережу закладів освіти; 
забезпечити підвищення якості середньої освіти; 
створити належні умови для здобуття позашкільної освіти;  
охопити інклюзивним навчанням 100 відсотків дітей з особливими освітніми 

потребами за медичними, психолого-педагогічними показниками та бажанням батьків; 
оновити матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти. 

Охорона здоров’я 
           Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і 
доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, 
створення сприятливих умов для життєдіяльності людини. 
          Протягом 2022 та 2023 років передбачається здійснення таких заходів: 
- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, суттєве посилення 
заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження 
ризиків для здоров’я людини, що пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів 
довкілля; 



-  створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, 
вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді; 
посилення боротьби із шкідливими звичками; розвиток фізичної культури і спорту; 
забезпечення раціонального збалансованого харчування населення; 
- здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання 
народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я 
населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей 
похилого віку; 
- забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, 
починаючи з народження, її раціонального харчування, оптимальних умов побуту, 
виховання і навчання; 
-  виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної 
адаптації учасників антитерористичної операції  та громадян, які прибувають з тимчасово 
окупованої території; 
-  подальше впровадження технологій телемедицини з максимальним наближенням її 
діагностичних та консультаційних можливостей в лікувальних закладах різних рівнів 
надання  медичної допомоги; 
-   інформатизація закладів охорони здоров’я, поступовий перехід на електронний 
документообіг; 
- розробка та впровадження в КНП «Центр ПМСД» локальних клінічних протоколів 
DUODECIM згідно з рекомендаціями МОЗ; 

  Це дасть змогу: 
 підвищити ефективність та якість надання медичної допомоги населенню; 
  підвищити доступність та якість медичного обслуговування у сільській місцевості; 

розвиток медичної інфраструктури в сільській місцевості; впровадження телемедичного 
консультування; направлення на роботу в сільську місцевість медперсоналу та підвищення 
рівня його кваліфікації; 

створити умови для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з 
серцево-судинними захворюваннями; 

знизити рівень материнської, перинатальної та  малюкової смертності; 
надати усі види реабілітації (медичної, професійної, психологічної) учасникам 

антитерористичної операції; особам, що прибули з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції.  

Соціальний захист 
              Основними завданнями Баранівської міської ради є  забезпечення  реалізації 
державної соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері  соціального захисту 
населення, Програми соціального захисту населення розроблені для підтримки 
малозабезпечених мешканців громади, людей похилого віку, ветеранів, інвалідів, учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції, громадян окремих пільгових категорій 
та внутрішньо переміщених осіб. Програмами визначено низку заходів щодо поліпшення 
та вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, громадських інституцій щодо 
підтримки найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії громадян , які за 
віком чи за станом здоров’я, або у зв’язку з ситуацією, що склалася на ринку праці, 
перебувають у скрутному становищі. 
              У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним є надання 
соціального забезпечення,  соціальних послуг та надання матеріальної підтримки. 
Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, залишається ще 
ряд проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні, в тому числі і за рахунок  
коштів місцевого бюджету. 
Метою Програм є: 

 вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення громади; 



 сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств 
населення шляхом їх соціальної підтримки; 

 надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення; 
 вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування громадян, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 
 надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та сприяння розвитку 

системи надання соціальних послуг; 
 забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції; 
 забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту; 
 координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій, діяльність 

яких має соціальну спрямованість. 
Для забезпечення досягнення мети Програм передбачено виконання наступних завдань: 

 забезпечення державних гарантій з питань  соціального захисту населення; 
 формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують 

соціальної підтримки; 
 удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам 

населення, посилення адресної спрямованості; 
 підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 
 подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних послуг та 

сприяння розвитку системи надання соціальних послуг; 
 підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має 

соціальне спрямування; 
 створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів 

місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення 
додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої 
активності громадян. 

Джерелом фінансування Програм є місцевий бюджет. Обсяги фінансування заходів 
Програми є прогнозними. Фінансування Програм здійснюється за рахунок коштів, які 
передбачаються в місцевому бюджеті на 2021-2023 роки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення, та інших видатків по соціальному захисту населення, а також інших джерел, 
не заборонених чиним законодавством, які виділяються згідно положення про надання 
виплати одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 
Реалізація  Програм соціального захисту дозволить: 

 посилити адресність соціальної підтримки населення; 
 забезпечити визначення потреби та надання соціальних послуг інвалідам війни, 

учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції; 
 підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних послуг; 
 збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами; 
 розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та послуг 

соціально вразливим верствам населення; 
 поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, учасників АТО, 

ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку; 
 підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам. 

Духовний та фізичний розвиток 
Пріоритетами розвитку в галузі культури, мистецтва і туризму є: 
забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і 
мистецтва, національної бібліотечної та музейної політики; 
реалізація прав громадян на свободу літературної, художньої творчості, вільний розвиток 
культурно-мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг, культурної 
діяльності для кожного громадянина; 



розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку 
культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних 
меншин, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків 
українського народу; 
розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтва, охорони культурної 
спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення; 
розвиток усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, 
організація культурного дозвілля населення; 
розвиток національно-культурних традицій, забезпечення доступу населення до надбань 
культури; 
підтримка діяльності аматорських колективів і виконавців, в тому числі майстрів 
декоративно- вжиткового мистецтва; 
технологічна модернізація матеріально-технісної бази закладів культури (забезпечення 
закладів культури необхідним обладнанням, літературою, музичними інструментами, 
сценічними костюмами,тощо); 
забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень галузі 
культури. 
Протягом 2022 та 2023 років передбачається здійснення таких заходів: 
сприяння у збереженні, відродженні та розвитку осередків традиційного народного 
мистецтва та народних художніх промислів Житомирщини; 
розвиток аматорського мистецтва жителів громади; 
зміцнення  матеріально-технічної бази закладів культури;  
зміцнення кадрового потенціалу клубних працівників області шляхом підвищення їх 
фахового рівня; 
забезпечення участі в  регіональних, обласних конкурсах, фестивалях, виставках для учнів 
та викладачів школи естетичного виховання;  
забезпечення систематичного повноцінного поповнення бібліотечних фондів, у тому числі 
державними , обласними та районними періодичними виданнями; 
підвищення фахового рівня бібліотечних працівників шляхом проведення інноваційних 
семінарів, курсів підвищення кваліфікації; 
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної 
спадщини (археологічних, історичних, монументального мистецтва) шляхом складення 
електронних паспортів за єдиною формою; 
забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини; 
забезпечення державного обліку та контролю за збереженням та використанням об’єктів 
культурної спадщини. 

Показники, яких планується досягти у 2022-2023 роках: 
збільшення кількості читачів до 9.5 тис. осіб; 
збільшення бібліотечного фонду до 800  тис. грн; 
збільшення кількості книговидач до 180 тис. одиниць; 
збільшення кількості відвідувачів музеїв до 4,0  тис. осіб; 
збільшення кількості експонатів, що будуть експонуватися у плановому періоді до 9 тис. 
одиниць; 
забезпечення проведення державних свят на належному рівні, збільшення кількості заходів 
у галузі культури та мистецтва до 130 одиниць; 
Пріоритетами у сфері реалізації державної молодіжної політики  є: 
національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді; 
формування здорового способу життя; 
підтримка молодіжних ініціатив; 
підтримка обдарованої молоді; 
співпраця з молодіжними громадськими організаціями щодо реалізації молодіжної 
політики. 



Пріоритетами розвитку в галузі фізичної культури і спорту є: 
забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і 
спорту; 
розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації 
спортивних споруд спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста; 
підтримка та розвиток олімпійського, не олімпійського, параолімпійського та 
дефлімпійського руху; 
популяризація  здорового способу  життя та подолання суспільної  байдужості  до здоров’я 
населення; 
забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час 
проведення спортивних заходів витримувати  значні фізичні та психологічні навантаження,  
для подальшого залучення їх до резервного спорту; 
надання якісних фізкультурно-спортивних послуг; 
створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення 
для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних 
особливостей кожного; 
створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді для проходження 
служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно 
до законів, та правоохоронних органах. 

Кредитування бюджету 

На протязі 2021-2023 років не планується кредитування з міського бюджету.  
Видатки та кредитування головних розпорядників коштів 

 міського бюджету на 2020 – 2023 роки 
                                          (грн)  
Код  

відомчої 
класифі-

кації 

Найменування 
головного 

розпорядника коштів 

2020 рік 
 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

         01 Баранівська міська рада 59591745 35645421 35450000 40701900 

06 Відділ освіти 
Баранівської міської ради 94691000 129000000 

 
137000000 

 
145500000 

08 Управління соціального 
захисту населення 
Баранівської міської ради 

5904711 6100000 

 
 
 

6300000 

 
 
 

6700000 

09 Служба у справах дітей 
Баранівської міської ради 744000 

 
798000 

 
847500 

 
950000 

10 Відділ культури, сім'ї, 
молоді та спорту 
Баранівської міської ради  

12571900 12800000 

 
 
 
 

13000000 

 
 
 
 

14200000 

36 Відділ містобудування, 
архітектури, земельних 
відносин та комунальної 
власності Баранівської 
міської ради  1601192 1718100 

 
 
 
 

1824600 

 
 
 
 

1921300 

 
Х 

 
Усього 175104548 186061521 

 
197702821 

 
209973200 

 
V. Реалізація інвестиційних програм (проєктів) Бюджетні програми міського 

бюджету, 
які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2020-2023 роках 

                                                                                                         (грн) 



КПКВК 
Найменування бюджетної 

програми  

Найменування проєкта  
(об’єкта), строк 

реалізації  

2020 
рік 

2021 
рік 

2022 
рік 

2023 
рік 

0117362 

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках 
формування 
інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад 

Будівництво прозорого 
офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-
тренінгового центру за 
адресою: вул.Звягельська, 
7Б, м.Баранівка 

2605030     

 

0117461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул. Шевченка, вул. 
Степанюка, вул. Тищика з 
проїздом до вул. Соборна 
в м. Баранівка  

 50000 50000 

 

0611020 

Надання загальної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти ( 
у тому числі з 
дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) 

Капітальний ремонт (із 
впровадженням заходів з 
енергозбереження) 
навчального корпусу 
Баранівського ліцею №2 
ім.Ольги Сябрук 

 500000 400000 

 

0117461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

Капітальний ремонт 
автомобільних доріг 
місцевого значення 
Баранівської міської ОТГ 

 2500000 2500000 

 
 

1000000 

0112010 
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню 

Термомодернізація 
приміщення Баранівської 
районної поліклініки за 
адресою вул. Звягельська, 
66, м. Баранівка 

  1000000 

 

0611020 

Надання загальної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти ( 
у тому числі з 
дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) 

Капітальний ремонт 
(термомодернізація) 
Полянківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. корпус №2 

 1000000  

 

0117361 
Виконання інвестиційних 
проектів 

Будівництво спортивного 
залу Баранівської ЗОШ І-
ІІІ ст. №2 ім. Ольги 
Сябрук, за адресою: вул. 
Звягельська, 17 м. 
Баранівка 

 500000 500000 

 

0117693 
Інші заходи, пов`язані з 
економічною діяльністю 

Капітальний ремонт даху 
приміщення КП 
«Баранівська МРЦ» 

   

 
 
 

1000000 

0112010 
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню 

Капітальний ремонт 
(впровадження заходів з 
енергозбереження) 
головного корпусу КНП 
«Баранівська центральна 
районна лікарня» 

  550000 

 

0112010 
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню 

Реконструкція зовнішньої 
тепломережі КНП 
«Баранівська центральна 
районна лікарня» 

 150000  

 



0117361 
Виконання інвестиційних 
проектів 

Будівництво водозабірної 
артезіанської свердловини 
з водогінною мережею по 
вулиці Гоголя в м. 
Баранівка Житомирської 
області 

  270000 

 

0611020 

Надання загальної 
середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти ( 
у тому числі з 
дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) 

Капітальний ремонт 
туалетів (2,3 поверхи) 
Баранівського ліцею №1, 
вул. Соборна 26, м. 
Баранівка, Житомирської 
обл. 

 300000  

 

Х Х  Усього 2605030 5000000 5270000 2000000 

VI.  Міжбюджетні  відносини 
Прогнозний обсяг міжбюджетних трансфертів на 2022 рік складає 109730000грн., або 

103,8% до 2021 року, на 2023 рік – 115510800грн., або 105,3% до 2022 року. 
Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022 і 2023 роки 

          (грн) 

 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 

Дотації 18289800 25371600 26944700 28372800 

Субвенції  72478204 80334100 82785300 87138000 

Р А З О М 90768004 105705700 109730000 115510800 

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді 
є економічне зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової 
спроможності міського бюджету, підвищення ефективності та раціональності 
використання бюджетних коштів. 

 
 
 

Начальник  
відділу фінансів                                                                                                 Дем’янюк О.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
                                                                          РІШЕННЯ 
                                                                    виконавчого комітету 
 

30.09.2020                                                                                                                        №187 

Про затвердження Порядку реєстрації пасік 
та видачі довідки про реєстрацію пасік 
для отримання дотації за бджолосім’ї  

З метою забезпечення реєстрації пасік, що розташовані на території Баранівської міської 
ради для отримання дотації за бджолосім’ї, відповідно до ч.3 ст.13 Закону України “Про 
бджільництво”, Порядку реєстрації пасік, затвердженому наказом міністерства аграрної 
політики України і Української академії аграрних наук від 20.09.2000 №184/82, Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 
розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженому 
постановою Кабінету Міністерів України від 07.02.2018 №107, ст.40, ч.6 ст.59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Баранівської міської 
ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасік для 
отримання дотації за бджолосім’ї згідно з додатком. 

 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 

 

 

 

 

  

 



 

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                   рішення виконавчого комітету   
                                                                                                   міської ради  
                                                                                                   від 30.09.2020 р. №187 
 

Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасік для отримання  

дотації за бджолосім’ї 

1. Загальні положення 

 1.1. Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасік для отримання дотації 
за бджолосім’ї розроблений на підставі Порядку реєстрації пасік, затвердженому наказом 
міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук від 20.09.2000 
№184/82 з метою забезпечення реєстрації пасік, що розташовані на території Баранівської 
міської ради для отримання дотації за бджолосім’ї відповідно до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку 
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №107 (далі- Порядок №107).   

1.2. Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасік для отримання 
дотації за бджолосім’ї затверджується рішенням виконавчого комітету Баранівської 
міської ради.   

2.Порядок реєстрації пасік та видачі довідок про реєстрацію пасік 

 2.1. Пасіка  підлягає  реєстрації у Баранівській міській раді у разі, якщо місце проживання 
фізичної  особи або місцезнаходження  юридичної  особи,  яка  є власником пасіки 
знаходиться на території Баранівської об'єднаної територіальної громади.  

2.2. Пасіка підлягає реєстрації один раз в рік заснування пасіки.  

2.3. Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної особи чи представника 
юридичної особи  незалежно  від форми  власності.  У  заяві  про  реєстрацію пасіки на ім’я 
міського голови зазначаються ПІБ (назва) та адреса заявника, кількість  бджолосімей, 
адреса розміщення пасіки. До заяви додається:  

копія паспорту фізичної особи;  

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків або виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
власника пасіки; - копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;  

копія рішення про державну реєстрацію потужності.  

Якщо фізична особа чи фізична-особа підприємець бажає отримати довідку про реєстрацію 
пасіки, вона зазначає про це в заяві про реєстрацію пасіки чи подає окрему заяву (якщо 
пасіка вже була зареєстрована раніше).   



Заява особи розглядається протягом не більше 10-ти робочих днів, за результатами чого 
проводиться реєстрація пасіки у Журналі реєстрації пасіки (додаток 1) та видається довідка 
про реєстрацію пасіки (якщо особа вказала про це в заяві) .   

Довідка про реєстрацію пасіки фізичній особі чи фізичній особіпідприємцю видається із 
зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання 
документів (додаток 2).  

Для видачі довідки про реєстрацію пасіки використовуються дані ветеринарно-санітарного 
паспорту пасіки.  

У разі заміни ветеринарно-санітарного паспорта в результаті заповнення всіх його розділів, 
зміни власника пасіки, адреси розміщення пасіки, кількості бджолосімей та інших 
відомостей про пасіку власник пасіки має надати копію ветеринарно-санітарного паспорта 
пасіки та інших підтверджуючих документів до Баранівської міської ради.  

3.Порядок подачі документів від власників бджолосімей для отримання дотації за 
бджолосім’ї 

3.1. Для отримання дотації за бджолосім’ї фізичні особи та суб’єкти господарювання, які є 
власниками бджолосімей, подають за місцезнаходженням пасіки до Баранівської міської 
ради до 1 жовтня поточного року такі документи:  

копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки; копію рішення про державну реєстрацію 
потужності;  

копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти 
господарювання); копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні 
особи); копію паспорта громадянина України (фізичні особи);  

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль 
за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі 
(суб’єкти господарювання); копію звіту про виробництво продукції тваринництва та 
кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент 
подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами); довідку, 
видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості 
наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи 
та фізичні особи - підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).  

3.2. При прийманні документів від власників бджолосімей проводиться їх реєстрація у 
журналі реєстрації власників бджолосімей, які мають право на отримання дотації за 
бджолосім’ї у відповідному році (додаток 3).  

3.3. Баранівська міська рада до 10 жовтня складає відомість фізичних осіб та суб’єктів 
господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за 
бджолосім’ї (далі - відомості на отримання дотації за бджолосім’ї), за формою, 
встановленою Мінекономіки, та подає її структурному підрозділу Житомирської обласної 
державної адміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового 
розвитку.  



3.4. Підставою для внесення до відомості на отримання дотації за бджолосім’ї є реєстрація 
потужності фізичної особи або суб’єкта господарювання, які є власниками бджолосімей, у 
Державному реєстрі потужностей операторів ринку.  

3.5. Інші питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до Порядку 
№107 та інших нормативно-правових актів.  

  

Керуючий справами  виконкому                                                                     Л. Л. Куцан  

                 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 
                                                                                                   Додаток1   
                                                                                                   до Порядку реєстрації пасік 
                                                                                         та видачі довідки про 
                                                                                        реєстрацію   пасік для   
                                                                                                   отримання дотації  
                                                                                                   за бджолосім’ї                                            
                                                               
                                                    Журнал реєстрації пасіки  

№  
з/п  

Дата  
реєстрації 
пасіки 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові  
фізичної 
особи,   
найменування 
суб’єкта  
господарюван
н 
я (для 
юридичної 
особи)  

Місце 
проживання 
або  
місцезнаход 
ження  
юридичної 
особи  

Реєстраційний 
номер облікової  
картки платника 
податків або код  
згідно з ЄДРПОУ  
(для юридичної 
особи)   

Кількість наявних 
бджолосі мей на  
момент звернення  

Адреса 
потужнос 
ті  

1  2 3                           4 5  6 7 

             

             

             

       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Додаток 2 
                                                                                           до Порядку реєстрації  пасік  
                                                                                           та видачі довідки про  
                                                                                    реєстрацію пасік отримання дотації  
                                                                                           за бджолосім’ї                                           
  
    
 
                                                     ДОВІДКА   
 
      Видана Виконавчим комітетом Баранівської міської ради Баранівського району 
Житомирської області про те, що зареєстровано пасіку гр. 
___________________________________________________________________________                    
                                                          (ПІБ фізичної особи) 
в кількості ______________ бджолосімей, яка розташована за адресою 
                       (числом та прописом)                                                                       
_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        
за №_________ згідно Журналу реєстрації пасіки. 
 
    Довідка видана по місцю вимоги. 
 
   Міський голова                                 _____________      
    
                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
    
  
  



                                    
                                                                                                          Додаток 3                                                    

до Порядку реєстрації пасік та видачі 
                                                                                                довідки про реєстрацію пасік  
                                                                                                                                                      

Журнал  реєстрації власників бджолосімей, які мають право 
на отримання дотації за бджолосім’ї  у 20__ році 

  

№  
 з/п  

Найменування 
суб’єкта  

господарювання (для 
юридичної особи),  
 прізвище, ім’я, по 

батькові   
(для фізичної особи 

– підприємця та 
фізичної особи)   

Місце 
проживання 
фізичної  
особи  або 
місцезнаход 
ження 
юридичної 
особи  

Код згідно з 
ЄДРПОУ (для 
юридичної особи), 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або  
серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера 
облікової картки платника 
податків, повідомили про це 
відповідний контролюючий 
орган та мають відмітку в 

паспорті) (для фізичної 
особи підприємця та  
фізичної особи)  

Номер поточного 
рахунку,  

найменування 
відділення банку  

Номер та дата видачі 
ветеринарносанітарн

ого  
паспорта пасіки  

 

 

 

 

 

 


