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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 
 

Про схвалення звіту 

про виконання міського бюджету   

за 2020 рік 

    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської міської 

ради Дем’янюк О.Ю. про стан виконання  міського бюджету за 2020 рік, на підставі 

статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника відділу фінансів Дем’янюк О.Ю. про стан виконання 

бюджету  Баранівської міської територіальної громади 2020 рік згідно з додатками 

1- 6 та пояснювальною запискою до звіту  взяти до відома.  

2. Схвалити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету 

за 2020 рік:   

 за  доходами:   164 125 732,66  гривень;  

 за видатками:  161 686 013,93  у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 156 236 512,15 гривень;  

 видатки в сумі 148 951 900,93 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 7 889 220,51 гривень; 

 видатки в сумі 12 734 113,00 гривень  

3. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за 

захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі  

558 640,28  гривень. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 

01.01.2021 року керівникам закладів, установ та підприємств комунальної 

власності територіальної громади постійно здійснювати суворий контроль за 

дотриманням законодавства про працю, використанням енергоресурсів та 

здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти недопущенню виникнення 

заборгованості станом на звітні дати 2021 року через максимально ощадний режим 

використання фонду оплати праці.  



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

ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, 

транспорту і зв’язку. 

 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснювальна записка  

до звіту про виконання бюджету Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади 

за 2020 рік  

                         Виконання дохідної частини 

                                    місцевого бюджету 

 Фінансовий ресурс бюджету ОТГ за 2020 рік сформований з урахуванням змін, внесених 

до Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються 

місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. 

Показник власних надходжень місцевого бюджету за 2020 рік склав  77549,9  тис. грн. 

99,1 % від планових призначень, у тому числі: 

- загальний фонд – 71866,9 тис. грн. ( гістограма 1) 

-  спеціальний фонд –   5683,0 тис. грн. 

         Невиконання плану в частині власних надходжень загального фонду складає станом на 

31.01.2020  -  622,3 тис. грн. (0,9 %) 

       Трансферти на виконання делегованих, окремих та інших повноважень 

отримано в сумі 84369,6 тис. грн. Загальна сума надходжень загального фонду складає 156236,5 

тис. грн. Невиконання плану в частині трансфертів  загального фонду складає станом на 

31.01.2020 року - 210,0 тис. грн. 

 Гістограма 1 
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      Із сімнадцяти джерел доходів, що формували загальний фонд та були заплановані на 2020 рік   

виконання досягнуто по усіх за винятком податку на доходи фізичних осіб, який є основним 

дохідним джерелом, що і вплинуло на невиконання дохідної частини в цілому. Його питома вага 

в загальному фонді складає 60 відсотків.   

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних 

осіб, що становить   94,3 % від уточненого плану на  2020 рік.   

                                                                                          Гістограма 2 



  

           2017              2018              2019            2020      

        Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для надходжень 

податку на доходи фізичних осіб виступив показник витрат на оплату праці, який включає в себе 

фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, 

допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, винагороду за цивільно – 

правовими договорами. Основні чинники, які вплинули на надходження податку на доходи 

фізичних осіб : 

- застосування єдиної ставки ( 18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 

- підвищення мінімальної заробітної плати, що в свою чергу призвело до зростання фонду 

оплати праці,особливо в бюджетній сфері галузі освіти. 

         За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло 43394,1 тис. грн. (гістограма 2), 

що менше планових показників з врахуванням змін на 2608,1 тис. грн. або на 5,7 % і більше ніж  за 

2019 рік   на 5298,2 тис. грн. або на 13,9 %. Ріст вказаних надходжень в порівнянні з 2019 роком 

обумовлено збільшенням гарантованого державою розміру мінімальної заробітної плати та 

індексації, появою нових платників та зростанням обсягів сплати в частині основних (базових) 

платників (гістограма 3) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гістограма 3 
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         Показники податку на доходи фізичних осіб за 

2020 рік складають: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати ( 11010100 ) – 37961,7 тис. грн., або 91,03 % 

від плану; 

- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу 

, що сплачується податковими агентами  ( 11010200 )  – 1795,8 тис. грн. ( 108,8 % ) від 

плану; 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата ( 11010400 )  - 2631,1 тис. грн. ( 125,29 % ) 

від плану; 

- податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування ( 11010500 ) 1005,4 тис. грн. ( 182,79 % ) від плану. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів у  2020  році сплачувалася відповідно 

до тенденції платного відпуску деревини та проіндексованих ставок рентної плати на індекс цін 

виробників промислової продукції . 

Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування зараховується у 

пропорціях: 37% - до загального фонду державного бюджету, 26% - до спеціального фонду 

державного бюджету та 37% - до доходів місцевих бюджетів. У 2020 році  норми було збережено. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування ) 100 % зараховується до бюджету міста. 

  

 

 

 

 

Гістограма 4 
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Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як державного так і місцевого 

значення надійшло в сумі 4342,0 тис . грн. (гістограма 4), або більше ніж за 2019  рік  на 667,1 

тис. грн. ( 18,2 % ). Починаючи з 2019 року до бюджетів органів місцевого самоврядування 

зараховується 37% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування в результаті чого бюджет 

громади отримав 1391,7 тис. грн. 

      Акцизного податку в 2020 році одержано 3565,6 тис. грн. із них від реалізації 

алкогольних та тютюнових виробів – 1077,9 тис. грн. від реалізації пального – 2487,7 тис. грн. 

(гістограма 5). Слід відмітити, що надходження по акцизному податку від реалізації пального, 

в порівнянні з 2019 роком, збільшилися на 252,2 тис. грн. ( 11,3 % ). 

 Гістограма 5 
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Протягом минулого року бюджет міста поповнився платою за землю на суму 6726,0 тис. 

грн. (гістограма 6), понад план одержано 800,7 тис. грн. і рівень виконання складає 113,5%. 

Орендна плата з юридичних та фізичних осіб становить 5357,9 тис. грн., земельний податок з 

юридичних та фізичних осіб – 1368,1 тис. грн. В порівнянні з  минулим роком надходження плати 

за землю збільшилися на 1152,3  тис. грн. в т. ч. орендна плата з юридичних осіб - на 1134,8 тис. 

грн.                                                                         

 

 

Гістограма 6 
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     Наступним за значенням після 

ПДФО щодо наповнення дохідної частини бюджету Баранівської міської ради є єдиний податок, 

якого  одержано 12226,3 тис. грн. (гістограма 7) або більше планових показників з врахуванням 

змін на 83,3 тис. грн.. ( 100,7 % ). Питома вага в загальному фонді міського бюджету – 17,0 %. В 

порівнянні з  2019 роком єдиного податку надійшло більше на 639,9 тис. грн. або 5,5 %. Єдиний 

податок з юридичних осіб  - 1213,2 тис. грн., єдиний податок з фізичних осіб – 9885,5 тис. грн. , 

єдиний податок з сг/товаровиробників – 1127,6 тис. грн.                                            

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гістограма 7 

1,6

0,7
0,4 0,3 0,3

Кращі платники 

            2017             2018            2019              2020                          



7,3

9,9

11,6
12,2

Динаміка  отримання  єдиного  податку  2017 -
2020, млн

Єдиний податок -другий за
величиною надходжень 

                                      
       В 2020 році бюджет громади отримав також за іншими джерелами       

доходів 1612,2 тис. грн. 

       Серед них - плата за надання адміністративних послуг – 584,3 тис. грн., державне мито – 

114,9 тис. грн., адміністративні штрафи та інші санкції – 65,6 тис. грн., податок на прибуток 

підприємств комунальної власності – 1,3 тис. грн., плата за користування надрами 

загальнодержавного та місцевого значення – 39,8 тис. грн., податок на нерухоме майно – 692,8 

тис. грн., транспортний податок з юридичних осіб – 25,3 тис. грн., інші надходження – 88,2 тис. 

грн.         Доходи спеціального фонду ( без врахування міжбюджетних трансфертів ) за 2020 рік 

складають 5683,0 тис. грн. , що більше уточнених планових показників на 348,4 тис. грн. або  

106,5 %. Найбільшу питому вагу в спеціальному фонді займають власні бюджетні надходження 

– 91,0 % , або 5170,1 тис. грн. серед них: надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством  - 3397,8 тис. грн., інші джерела власних 

надходжень – 1772,2 тис. грн. 

       Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 165,1 тис. грн., коштів від 

відчуження майна – 282,0 тис. грн., екологічного податку – 56,0 тис. грн., грошових стягнень за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища 9,8 тис. грн. 

       У структурі власних надходжень ПДФО складає 60%,а решта податків та зборів – лише  40% 

(діаграма 1). 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 Діаграма 1 
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Стосовно співвідношення між власними та делегованими повноваженнями, що 

підкреслює важливість залучення додаткових (позабюджетних коштів), коштів 

донорів,міжнародної технічної допомоги – воно складає  71,9% / 82,1% (діаграма 2) 

 Діаграма 2 

 
                                       

                                              

 

 

 

 

                                              Виконаня видаткової частини 

                          місцевого бюджету за 2020 рік   

       Обсяг видатків місцевого бюджету у 2020 році  з урахуванням вимог Бюджетного та 

Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки, схваленого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р. Стратегії реформування 

системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням 

Власні 
надходже

ння ЗФ 
71,9…

Трансфер
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82,1
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Співвідношення власних 



Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №142-р, а також реалізації реформ у галузі освіти та 

охорони здоров’я склав 161686,0 тис. грн.: 

- за загальним фондом - 148951,9 тис. грн.; 

- за спеціальним фондом – 12734,1 тис. грн. 

                  Гістограма 8 

 

Виконання делегованих повноважень проводилося за рахунок трансфертів до місцевого 

бюджету, які надійшли у відповідних сумах, зокрема: 

Базова дотація -15033,8 тис. грн. (гістограма 9) 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -49167,6 тис. грн 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -4092,6 тис. грн. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 2281,5 тис. грн.(гістограма 8) 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету -3256,0 тис. грн. 

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб -1526,4 тис. 

грн 

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду -855,8 тис. грн. 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -178,2. грн. 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету -1060,8 тис. грн 
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Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 

рахунок коштів медичної субвенції -3151,4 тис. грн. 

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду -24,5 тис. грн. 

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

селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -1561,6 тис. 

грн. 

Інші субвенції з місцевого бюджету – 838,7 тис. грн. 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -878,4 тис. грн. 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 

охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 462,3 тис. грн. 

 

 

Слід зазначити велику  витому вагу видатків на оплату праці з нарахуваннями в  загальній 

структурі видатків загального фонду. Вона складає станом на 31.12.2020 року  83% - 122 897,1 

тис. грн. (діаграма 3) 

 Діаграма 3 

      2017               2018            2019              2020             2021            



 

Видатки спеціального фонду проводилися виключно в рамках надходжень  на відповідні 

рахунку. Питома вага заробітної плати складає досить незначну частину надходжень (гістограма 

10).                                   Гістограма 10 

 

Видатки спеціального фонду на  комунальні послуги та енергоносії склали  у 2020 році  369,9 

тис. грн., що разом із загальним фондом (4543,3 тис. грн.) складає  4913,2 тис. грн. Інформативну 

графіку надано у форматі гістограми 11. 

 Гістограма 11 
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Структура видатків бюджету Баранівської міської ради за  2020 рік за галузевою ознакою  

представлена у вигляді діаграми 4. 

            Діаграма 4 

             Запозичення до місцевого бюджету здійснювалось шляхом отримання зовнішнього 

кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною фінансовою корпорацією» 

(НЕФКО) та Баранівською міською радою, метою якого є фінансування впровадження заходів 

проекту «Капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна 26, - 

заходи  з енергозбереження. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами становить 

2% річних. Завдяки взаємним домовленостям оплату «тіла  кредиту» було від терміновано до 

01.01.2021 року. Остаточний строк погашення основної суми боргу по запозиченню - 2022 рік.     

 

Начальник відділу фінансів     Олена ДЕМ’ЯНЮК 
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проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

Про звіт про роботу 

КП «Баранівка міськводоканал 

за 2020 рік 

 

Заслухавши інформацію секретаря ради Заремби В.Г. про роботу КП 

«Баранівка міськводоканал» за 2020 рік, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 

29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Інформацію  секретаря ради Заремби В.Г. про роботу КП «Баранівка 

міськводоканал» за 2020 рік взяти до відома. (Додається). 

 

 

 

 

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 
 

 

Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал» 

за 2020рік. 



КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання  та 

водовідведення,  лазні , готелю, реалізацію піску та ін.. 

Станом на 01.01.2021р. валовий дохід по підприємству становить 5540142 грн. (з ПДВ), що  

на 25,6 тис.грн. більше за 2019рік. (5514543грн.). 

Витрати 2020рік – 5354,6 тис. грн., що в порвняні з  2019р.- 5431,5 тис. грн. зменшились на  

76,9тис.грн.,  

Використання ПММ :  

 Газ – 2020рік -3037л. на суму 26925,04грн. 

                    2019рік – 2405л. на суму 24020,84грн. 

Бензин - 2020рік - 1431 л на суму 23279,52грн., (що на 7,8 тис.грн менше ніж 2019р.) 

-   2019рік  – 1442 л на 31057,46 грн.,  

Дизельне пальне - 2020рік – 10532 л.- 166666,85 грн.,(2019р. на 100,6тис.грн.менше ) 

                               - 2019р. – 12607 л.- 267342,12 грн.. 

Дохід від продажу води у 2020р -1332,0тис.грн.( 2019р- 1264,6тис.грн.) 

                                          У 2020р – 59,5м.куб.( 2019 – 59,5м.куб.) 

Дохід від прийнятих стоків у 2020р. – 2915,8тис.грн.(2019р. – 2915,7тис.грн.) 

                                                У 2020р. – 106,3м.куб.(2019р. – 109,5м.куб.) 

Протягом 2020 року на підприємстві збільшився фонд заробітної плати на 240,5 тис.грн – 

2020р. – 2472,3 тис. грн..,а за 2019рік – 2231,8 тис.грн., (зростання мінімальної зарплати). Середня 

заробітна плата на підприємстві за 2020 рік становить 7924,0 грн., за 2019 рік становила 7153 ,00 

грн.   

До пенсійного фонду сплачено 543,8 тис.грн. (2019р. – 510,4 тис. грн.); ПДФО сплачено 450,8 

тис.грн. (2019р. – 407,3 тис. грн.); військового збору сплачено 39,0 грн. (2019р. – 33,4 тис. грн.). 

Cплачено ПДВ за 2020 рік  689,7 тис.грн.(2019р.-624,8 тис.грн.) 

За 2020 рік нараховано різниці в тарифах на послуги водопостачання на водовідведення, 

надані населенню 848,2 тис.грн., з них компенсовано міською радою 311,0 тис.грн. 

Борг по сплаті ПДФО  на 01.01.21р. становить 256,9 тис. грн. (за період до 2016р.). 

Борг по сплаті у фонд охорони навколишнього середовища становить 249,9тис.грн. 

Зменшилось податкове навантаження на 7 % в розрізі наступних податків: 

Вид податку                2020рік.                               2019рік. 

Надра пісок                44,4 тис. грн.                     33,4 тис. грн. 

Надра вода                 67,1 тис. грн.                     87,3 тис. грн.      

Вода                           10,9 тис. грн.                     11,6 тис. грн.        

Екологія                      4,9 тис. грн.                         4,7 тис. грн.   

Всього                       127,3 тис.  грн.                 137,0 тис. грн. 

 

Основні види витрат в 2020 році: 

Водопостачання  та водовідведення: 
- Проведено гідродинамічне очищення КНС по пров.Ів.Франка – 99,0 тис.грн. 

- Куплено і встановлено блок компресорний RBS 35/F - 90 тис.грн.; 

- Проведено капітальний ремонт повітродувки - 55 тис.грн.; 

- відремонтовано електродвигун СМ 80-50-200/2 та куплено насосний агрегат  ЕЦВ для 

системи водопостачання с. Зеремля  – 19,4 тис.грн.; 

- лабораторні дослідження вод, стоків – 34,8 тис.грн.; 

-  витрати на електроенергію – 784,6 тис.грн.; 

-  на отримання дозволу на спец водокористування – 25 тис.грн. 

Транспорт: 
- для забезпечення потреб у вивезенні рідких нечистот проведено ремонт автомобіля ГАЗ53 

АС- 13,2 тис.грн., замінено шини– 10 тис.грн.; 



-  проведено зварювальні роботи екскаватора АТЕК – 6 тис.грн., придбано гідроциіндр – 28 

тис.грн.; 

Кар»єр: 
- геологічний супровід по піщаному кар»єру – 6 тис.грн.; 

- проведено оцінку впливу на довкілля  – 45  тис.грн.; 

-  у зв»язку виходу з ладу екскаватора АТЕК та відсутності вантажних автомобілів кар»єрні 

роботи проводились за рахунок найманої техніки – 262,6 тис.грн. 

Основні питання для вирішення в 2021році: 

- Капітальний ремонт водонапірної башти; 

- Очищення приямку КНС№2; 

- Відновлення резервного електропостачання на очисних спорудах міста; 

- Ремонт 2-х мулових майданчиків, очищення первинного відстійника, ремонт аераційної 

системи відділення аеротенк. 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

  26.02.2021 року                                                                                 № _____ 
 

Про затвердження Положення про 

надання одноразової матеріальної 

допомоги  жителям Баранівської 

міської об’єднаної територіальної 

громади (в новій редакції) 

 

Відповідно до ст.ст.34,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.8 Закону України «Про звернення громадян», враховуючи пропозиції 

комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям Баранівської міської об’єднаної територіальної громади у новій редакції 

згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради від 01.03.2019 № 42 «Про утворення комісії по розгляду 

звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської ОТГ». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Кравчук Т.В. 

 

 

     Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 

         Керуючий справами (секретар) 

         виконавчого комітету                                    Тетяна КРАВЧУК 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого 

комітету  26.06.2021 № 

___ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади 

Розділ 1. Загальні положення. 

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки 

незахищених верств населення, громадян, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та інших категорій громадян. 

1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які проживають та 

зареєстровані на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання матеріальної допомоги є 

заява громадянина на ім’я міського голови. 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 

2.1 Відділ організаційної роботи міської ради приймає та реєструє заяви 

громадян на ім’я міського голови, про надання матеріальної допомоги з 

повним відповідним пакетом документів і передає секретарю комісії по 

розгляду звернень громадян щодо надання одноразової грошової допомоги 

жителям територіальної громади не менше, як за 1 день до засідання Комісії. 

2.2 Виплата матеріальної допомоги пільговим категоріям проводиться за 

рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на поточний рік, у межах 

сум, затверджених сесією міської ради на виплату матеріальної допомоги 

жителям громади. 

При розгляді питання щодо надання та розміру одноразової грошової 

допомоги враховується сукупний дохід сім'ї, членами якої є особи, які 

спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов'язки. 

2.3 Сума на отримання одноразової матеріальної допомоги або відмова у 

наданні матеріальної допомоги визначається Комісією, складається 

відповідний протокол за підписом голови та секретаря комісії. 

2.4. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково 

надаються наступні документи: 

– особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, 

ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення; 

– копія паспорту; 

– копія ідентифікаційного номеру; 

– номер розрахункового рахунку, відкритий у філії банку 

 Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги 

надаються: 



– на лікування та операцію – довідка медичного закладу; 

– на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини про 

пожежу, яка сталася; 

– документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції; 

– документ, що підтверджує необхідність лікування або реабілітації (для 

учасників ООС ЗСУ); 

– довідка про демобілізацію; 

– акт обстеження матеріально-побутових умов, завірений

 у встановленому законодавством порядку; 

– довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка 

– інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих

 обставин (за потреби); 

- згода на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних»; 

- довідка про доходи всіх членів сім’ї за 6 місяців, що передують зверненню. 

2.5. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що 

склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї та в межах виділених 

міським бюджетом асигнувань. 

2.6. Допомога надається у таких розмірах: 

– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, 

особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 3 тисяч 

гривень в залежності від важкості захворювання, терміну лікування, 

ступеню руйнування житла; 

– громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення 

складних медичних операцій особам, які внаслідок пожежі або стихійного 

лиха втратили житло або внаслідок інших вагомих обставин – від 3 до 5 

тисяч гривень; 

– члени сімей громадян, які беруть участь в ООС ЗСУ– від 500 до 1 тисячі 

гривень в залежності від місця та терміну перебування в зоні проведення 

ООС ЗСУ; 

– громадянам в рік демобілізації з ЗСУ, які брали участь в ООС ЗСУ– від 500 

до 1000 грн. в залежності від рівня забезпеченості сім’ї. 

2.7. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних 

життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, рівня 

забезпеченості сім’ї та становить від 100 до 500 гривень. 

2.8. Допомога на поховання надається в розмірі 500 грн. 

2.9. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в 

окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається 

вдруге). 

2.10. В окремих випадках громадянам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах (необхідність проведення складного і 

дороговартісного лікування, хірургічна операція, придбання медичних 

апаратів тощо) та за пропозицією міського голови матеріальна допомога 

може бути більшою від розміру, встановленого.п.п.2.6, 2.7. даного 

Положення з подальшим затвердженням рішенням виконавчого комітету. 



Повторне звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги 

передається на розгляд комісії лише за наявності резолюції голови ОТГ про 

наявність особливо гострої життєвої ситуації. В інших випадках повторні 

звернення відповідно до ст..8 Закону України «Про звернення громадян» не 

підлягають розгляду про що відділ організаційно-кадрової роботи міської 

ради інформує заявника. 

2.11. Матеріальна допомога не надається у разі: 

- коли на момент розгляду звернення заявник або особа, яка потребує 

матеріальної допомоги, перебуває у списку померлих осіб; 

- якщо в довідці з медичного закладу не зазначено, що особа потребує 

тривалого лікування. 

2.12. Рішення про надання чи відмову у наданні матеріальної допомоги 

приймається на засіданні виконавчого комітету. Відділ організаційної 

роботи міської ради інформує заявників про результати розгляду 

звернень. 

Розділ 3. Заключні положення 

3.1 Прийняті рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги 

разом з відповідним реєстром заявників передається для виплати 

управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради. 

3.2 Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються протягом 30 

календарних днів. 

Для виплати матеріальної допомоги громадянам кошти з міського 

бюджету направляються управлінню соціального захисту населення міської 

ради. 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 

проводить нарахування одноразової матеріальної допомоги громадянам, на 

особові рахунки заявників, відкриті в банківських установах. 

3.3. Контроль за повнотою і достовірністю наданих документів, які 

додаються до заяви, формування реєстру заявників, підготовка проекту 

рішень на виконком покладається на секретаря комісії про надання 

одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

3.4. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на 

управління соціального захисту населення Баранівської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

  Керуючий справами (секретар) 

  виконавчого комітету                                    Тетяна КРАВЧУК 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

Про затвердження плану  

культурно-масових заходів 

Баранівської міської ради  

на період лютий – серпень 2021 року 

 

Розглянувши подання відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської 

ради №33 від 01.02.2021 року , виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

           1.План культурно-масових заходів Баранівської міської ради на лютий – серпень 

2021 року  - затвердити . (Додається). 

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретар) 

виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Тетяна  КРАВЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

 №___ від 26.02.2021 

 

План  

культурно-масових заходів Баранівської міської ради на лютий – серпень 2021 року 

 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
 

1. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

  Покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам-афганцям. 

  15 лютого 2021 р.                                

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради, 

МБК ім. А.Пашкевича 

2. Цикл заходів: «Трагедія і подвиг Афганської війни» 

  15 лютого 2021 р.  

Бібліотека для дорослих та дітей 

          Баранівської міської ради 

 

3. Відкритий кубковий турнір з міні-футболу серед юнаків 2007 року народження та 

молодші, приуроченого дню вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. 

12 лютого 2021 року 

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради, 

Баранівська ДЮСШ 

4. Спортивні змагання з тенісу настільного серед юнаків та дівчат Баранівської ОТГ. 

07 лютого 2021 р.- 10:00 год. 

Сільський клуб с.Марківка 

5. Спортивні змагання з волейболу серед юнаків та дівчат сусідніх територіальних громад. 

07 лютого 2021 р. – 10:00 год. 

Першотравенський ліцей 

6. Спортивні змагання з баскетболу серед юнаків та дівчат сусідніх територіальних 

громад. 

07 лютого 2021 р. – 12:00 год. 

Першотравенський ліцей 

 

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

 

1. Ілюстровані виставки-посвяти в Баранівській бібліотеці для дорослих та дітей до 150-

річчя від дня народження Лесі Українки 

Протягом лютого місяця 

Бібліотека для дорослих та дітей 

          Баранівської міської ради 

 

2. Поетичний флешмоб «Горить зоря її поезії над краєм» та покладання квітів до пам’ятного 

знаку Лесі Українки в мікрорайоні Заріччя 



25 лютого 

 

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту; 

Бібліотека для дорослих та дітей 

          Баранівської міської ради 

  

3. Виставка художніх робіт вихованців школи мистецтв, учнів навчальних закладів 

громади за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня» 

25 лютого 

 Баранівська школа мистецтв; 

Творча спілка «Розмай» 

4. Виставка з колекції Баранівського фарфору, присвячена Лесі Українці та її творчості. 

Протягом року 

Баранівський історико-краєзнавчий  

народний музей (відділ фарфору) 

5. Перегляд мультфільму  «Мавка. Лісова пісня» для дітей громади в Баранівському 

міському будинку культури ім.А.Пашкевича 

Протягом року 

Баранівський міський будинок культури 

 

6. Створення художнього муралу за мотивами твору Л.Українки «Лісова пісня» на стінах 

літнього танцювального майданчику 

Протягом року 

Творча спілка «Розмай» 

7. Участь в обласних конкурсах учнівської та аматорської творчості, присвячених 

відзначенню дня народження Лесі Українки. 

Протягом року  

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту;  

Баранівська школа мистецтв 

 

 
 

35-річниця Чорнобильської трагедії  
 

1. Мітинг-реквієм «Пам’яті дзвін» та покладання квітів до пам’ятного знаку 

Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. 

26 квітня 2021 року 
 

 Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради, 

МБК ім. А.Пашкевича 

 

2. Провести годину-спілкування з історії аварії на Чорнобильській АЕС за участю 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

26.04.2021 року 

Бібліотека для дорослих та дітей 

          Баранівської міської ради 



 

3. Фотовиставка «Наші земляки-учасники ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській 

АЕС». 

Протягом квітня місяця 2021 року 

Баранівський   історико-  

краєзнавчий народний музей 

 

4. Тематичні виставки художньої та історичної літератури, експозицій з архівних фото і 

художніх матеріалів, що ілюструють події Чорнобильської трагедії. 

Протягом квітня місяця 2021 року 

 

Бібліотека для дорослих та дітей 

          Баранівської міської ради 

 

5. Відкритий турнір з міні-футболу (Кубок весни) серед вікових груп вихованців 

Баранівської ДЮСШ. 

26.04.2021 року 

  

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради, 

Баранівська ДЮСШ 

 

Відзначення 30-ї річниці дня Незалежності України 

 

1. Цикл заходів «Допоки світить праведна – шануймо рідну Україну» 

Протягом серпня місяця 2021 р. 

Бібліотека для дорослих та дітей 

          Баранівської міської ради 

 

2. Фотодокументальна та художня виставка до дня Незалежності України «Моя Україна – 

красива та незалежна». 

Протягом серпня місяця 2021 р. 

Баранівський   історико-  

краєзнавчий народний музей 

3. Спартакіада серед команд старостинських округів Баранівської громади присвячена дню 

Незалежності України. 

24 серпня 2021 р. 

Баранівська ДЮСШ 

4. Урочистості до дня Державного Прапора України. 

23 серпня 2021 р.  

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради, 

МБК ім. А.Пашкевича 

 

5. Творчі звіти клубних закладів громади за окремим графіком. 

На протязі травня-червня місяця 2021 р. 

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради, 

клубні заклади громади 



 

6. Урочистості з нагоди 30-річниці дня Незалежності України та заключний гала концерт 

кращих колективів переможців та нагородження. 

24 серпня 2021 р. 

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Тетяна  КРАВЧУК 

  



 
проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету №12 від 21.01.2021 р. 

 «Про встановлення вартості харчування  

у закладах освіти міської ради на 2021 рік» 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», 

керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року 

№667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах» (зі змінами), з метою забезпечення дітей, які здобувають 

освіту у комунальних закладах освіти міської ради повноцінним 

збалансованим харчуванням, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету №12 від 21.01.2021 р. 

«Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2021 

рік», а саме п.4 викласти у новій редакції:  

 «4. Встановити, що у 2021 році вартість харчування у комунальних закладах 

загальної середньої освіти Баранівської міської ради в середньому становить      

15 грн. 00 коп. 

Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах 

освіти шляхом зменшення на 100% її розміру:  

      - дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування;  

      - дітям з особливим освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

      - дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 



   - дітям із сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні ООС, сімей 

військовослужбовців загиблих в зоні ООС, і тих, що мають посвідчення 

учасника бойових дій та інваліда війни; 

     - дітям з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.» 

 2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишину Р.З.) довести 

дане рішення до відома директорів закладів освіти. 

3. Начальнику відділу фінансів (Дем’янюк О.Ю.) передбачити додаткові 

кошти на харчування дітей зазначених категорій. 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Нечипорука Д.В. 

 

 

   Міський голова                                              Олександр МІГЕЙ 

 

 

   Керуючий справами 

   (секретар виконавчого  

    комітету)                                           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей із сім’ї,  яка перебуває 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 сім’ї, яка перебуває 

у складних життєвих обставинах, у 2020/2021 навчальному році з 01 березня 

2021 року, а саме:  

- Назарчука Олександра Андрійовича, 9 клас, смт. Полянка, вул. Чижова, 6; 

- Назарчук Злату Андріївну, 7 клас, смт. Полянка, вул. Чижова, 6; 

- Назарчук Зоряну Андріївну, 7 клас, смт. Полянка, вул. Чижова, 6. 
  

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

дане рішення до відома директора Полянківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів. 
  

         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  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
  

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 
 

Про затвердження заходів щодо 

підтримки сім’ї, забезпечення  

гендерної рівності, запобігання 

протидії домашньому насильству та  

торгівлі людьми на 2021 рік  

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків », «Про соціальні послуги»,  рішень Житомирської обласної 

ради від 24.12.2020р. № 27  «Про обласну цільову Програму підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності на 2021 рік», від 24.12.2020 року № 28  «Про обласну цільову Програму 

запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2021рік», з метою 

впровадження гендерних підходів рівностей прав та можливостей жінок і чоловіків, 

ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, запобігання конфліктів та насильства в 

сім’ї,  виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
  1.Затвердити заходи щодо підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності, 

запобігання протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2021 рік,  що 

додаються. 

           2.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.), службі у 

справах дітей міської ради (Кучинська І.В.),  КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської 

ради (Савич А.В.), відділам освіти   (Николишин Р.З.), культури, сім’ї, молоді та спорту 

міської ради (Ошатюк Н.Б.) забезпечити виконання даних заходів. 

          3.Відділу фінансів міської ради (Демянюк О.Ю.) передбачити фінансування заходів у 

межах кошторисних призначень. 

          4.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Нікітчина 

Н.В.)  про хід виконання заходів інформувати міську раду, департаменту праці і соціальної 

та сімейної політики облдержадміністрації  до 15 січня 2022 року.   

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

питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами(секретар)  

виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК 
                                                                                                       

 



                                      

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                      від_____________ №_______          

 

Заходи 
щодо підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності, запобігання 

протидії домашньому 

 насильству та торгівлі людьми на період до 2022 року 

 

1. Проведення інформаційних кампаній, акцій та інших заходів з метою 

привернення уваги широких верств громадськості до проблематики 

дискримінації та гендерно -обумовленого насильства й руйнування існуючих  

гендерних стереотипів, спрямованих на забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидію дискримінації та 

насильства за ознакою статі. 

                                                         Управління соціального захисту населення 

                                                         Баранівської міської ради   

                                                         Постійно 

 

2. Забезпечення розгляду звернень громадян за фактами дискримінації за 

ознакою статті, реагування на випадки дискримінації за ознакою статті та 

надання допомоги. 

                                                         Управління соціального захисту населення 

                                                         Баранівської міської ради   

                                                         Протягом 2021 року 

                                                                                                                               

3.  Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». 

                                                         Управління соціального захисту населення 

                                                         Баранівської міської ради, служба у справах                     

                                                         дітей  Баранівської міської ради,  

                                                         відділ культури, сім’ї, молоді та спорту                    

                                                         Баранівської міської ради. 

                                                         Листопад-грудень 2021 року 

                         

4. Забезпечення діяльності міждисциплінарної команди соціально-

психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, у тому числі сексуального насильства. 

                                                         Управління соціального захисту населення 

                                                         Баранівської міської ради, служба у справах                     

                                                         дітей  Баранівської міської ради, КНП                

                                                                  «Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

                                                         відділ освіти Баранівської міської ради, 

                                                         відділ культури, сім’ї, молоді та спорту                    



                                                         Баранівської міської ради. 

                                                         Постійно 

 

5. Надання безоплатної медичної, психологічної, правової, соціальної та іншої 

допомоги дітям, особам, які постраждали від домашнього насильства. 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у 

справах  

дітей  Баранівської міської ради, КНП            

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

відділ освіти Баранівської міської ради. 

Постійно 

 

6. Відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня).  

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, відділ культури,       

сім’ї, молоді та спорту                    

Баранівської міської ради.  

Липень 2021 року 

 

7. Відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня) 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради,  відділ 

культури,       

сім’ї, молоді та спорту                    

Баранівської міської ради. 

Жовтень  2021 року 

8. Надання особам, які постраждали від торгівлі людьми, безоплатної 

медичної, психологічної, правової, соціальної та іншої допомоги, сприяння їх 

працевлаштуванню та забезпечення реалізації права на освіту та 

професійну підготовку тощо.  

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у 

справах   

дітей  Баранівської міської ради, КНП      

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

відділ освіти Баранівської міської ради, 

При потребі 2021 року 

 

 

Керуючий справами(секретар)  

виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                      № _____ 

 

Про розгляд комерційної 

пропозиції Львівського 

КП«Транспортна фірма 

«Львівспецкомунтранс»  

 

 

        Розглянувши комерційну  пропозицію Львівського  комунального  

підприємства «Транспортна фірма «Львіспецкомунтранс»  від 01.02.2021 року 

щодо розміщення  та  подальшої  утилізації  твердих  побутових  відходів на  

МВВ  (звалищі) Баранівської міської ради  з  оплатою у  розмірі 600 грн. з ПДВ  

за тонну, керуючись Законом  України «Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні», виконавчий комітет  міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Відмовити Львівському  комунальному  підприємству «Транспортна 

фірма «Львіспецкомунтранс»  у розміщенні  та  подальшій  утилізації  твердих  

побутових  відходів на  МВВ  (звалищі) Баранівської міської ради  . 

        2. Відділу  благоустрою та  житлово-комунального  господарства  

Баранівської  міської  ради  (Савчук В.А. ) посилити контроль  та  вжити  дієвих  

заходів щодо належного  утримання  Баранівського  МВВ (звалища). 

        3.  Контроль  за  виконанням    цього  рішення покласти  на  заступника  

міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Нечипорука 

Д.В.     

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 
проєкт 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                    № _____ 
Про внесення змін  в  організацію 

дорожнього  руху  на окремих   

вулицях м.Баранівки  

 

        З  метою  забезпечення  стабільної  життєдіяльності  міста, безпеки  руху  

пішоходів  та  транспорту  на  окремих  вулицях  міста  Баранівки ,  відповідно  до  

Закону  України «Про  дорожній рух», Закону України «Про  благоустрій  населених  

пунктів» , Правил  благоустрою  та  утримання території Баранівської   міської   ОТГ, 

керуючись ст.ст.40,59 Закону  України « Про місцеве  самоврядування  в Україні» 

виконавчий комітет  міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

       1. Заборонити стоянку  та  паркування великовантажних  транспортних засобів 

по вул.Соборній. 

       2. Заборонити  проїзд великовантажних  транспортних засобів   по вул.Соборній  

від вул.Європейської  до  вул.Софіївської. 

       3. Заборонити   стоянку  та  паркування  транспортних  засобів  біля пам’ятників 

та  скверів  міста. 

       4. Відділу  благоустрою та  житлово-комунального  господарства  Баранівської  

міської  ради  (Савчук В.А. ) розробити відповідні  схеми  організації дорожнього  

руху  та погодити їх в Управлінні  патрульної  поліції у Житомирській області. 

       5. Відділу організаційної роботи (Костецька О.Д.)  опублікувати  дане  рішення  

у  засобах масової  інформації  та на офіційному  сайті  міської ради. 

       6. Контроль  за  виконанням    цього  рішення покласти  на  заступника  міського  

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

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 
 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 
Про надання дозволу на  

розміщення реклами на  

рекламній конструкції  

типу «білборд» 

 

Розглянувши клопотання генерального директора ПП «Меблева фабрика «Мірт» 

Ющенка Олександра Миколайовича про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами на існуючих рекламних конструкціях типу «білборд», для розміщення рекламних 

постерів, керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про 

затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними 

згідно з постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл генеральному директору ПП «Меблева фабрика «Мірт» Ющенко 

О.М., на платній основі, розмістити зовнішню рекламу, в кількості двох рекламних 

постерів на існуючій рекламній конструкції типу «білборд», встановлених у м. 

Баранівка, терміном з 01.03.2021 року по 14.03.2021 року включно. 

2. Зобов’язати генерального директора ПП «Меблева фабрика «Мірт» Ющенко О.М., 

укласти з Баранівською міською радою договір тимчасового користування 

білбордами, на яких передбачено розмістити вищезгадану зовнішню рекламу 

(рекламних постерів в кількості 2 шт.)  

3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 

безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на відділ благоустрою та 

житлово-комунального господарства міської ради та розповсюджувача даної 

зовнішньої реклами – генерального директора ПП «Меблева фабрика «Мірт» 

Ющенко О.М. 

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

питань діяльності виконавчого органу ради Приймак І.В. 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про видачу дубліката свідоцтва про 

право особистої власності на житловий будинок 

              Розглянувши заяву щодо видачі дублікату свідоцтва про право 

особистої власності на житловий будинок, відповідно до ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Видати Мартинюк Тетяні Герасимівній дублікат свідоцтва про право 

особистої власності на домоволодіння - житловий будинок  по провулку 

Чапаєва за №30, м Полянка, який належить на праві особистої власності, 

замість зіпсованого, що має силу оригіналу згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Т. В. Кравчук.     

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Додаток 1 

                                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 від 26.02.2021 №  

ДУБЛІКАТ 
(що має силу оригіналу) 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ __Полянської селищної__ 

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

 

СВІДОЦТВО 
ПРО ПРАВО ОСОБИСТОЇ ВЛАСНОСТІ НА ДОМОВОЛОДІННЯ 

 

  

с.м.т  Полянки                                                                               «13» березня 1968 р. 
          Виконком        Полянківської      селищної    Ради__депутатів трудящих____ 

посвідчує, що  __________________ціле_____________________   домоволодіння,  яке  

розташовано  в     с.м.т.    Полянки____________________________________________ 

                         

по           провулку         Чапаєва       за      №  30                                     дійсно   належить 

______________Мартинюк ______Тетяні ______Герасимівній___________________ 

 

на праві  особистої  власності 

 

       Це  домоволодіння  в  цілому  складається  з  “__I __’’  жилих  будинків. 

 

       Свідоцтво  видане  на  підставі  рішення    виконкому  Полянківської ___________ 

________селищної                  Ради  депутатів  трудящих  № ____8__________________ 

 

від   “_13_ ”  __березня   1968 р.      взамін________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ГОЛОВА ПОЛЯНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 

ТРУДЯЩИХ:                                       підпис                             /А.КОБЕЛЯНСЬКИЙ/  

 

М.     П.  

печать 

 

26.02.2021 р. 

Цей дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок по провулку Чапаєва  

№30, смт. Полянка, на ім’я Мартинюк Тетяни Герасимівни, видано замість зіпсованого на 

підставі рішення виконкому Баранівської міської ради від 26.02.2021 р. №  

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 
  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єкту комунального майна 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 

міської ради Шевчук О.Г. про присвоєння поштової адреси об’єкту 

комунального 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 адміністративному будинку бувшої Першотравенської 

селищної ради в смт. Першотравенськ вул. Миру, 6, який перебуває в 

комунальній власності Баранівської міської ради нову поштову адресу: 

«вул. Миру, 6а, смт. Першотравенськ» у зв’язку з впорядкуванням 

нумерації. 

2. Зобов’язати відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.) внести 

зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак 

І.В. 

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

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 смт. Першотравенськ вул. Квітнева, 14, який 

належить на праві власності Єзерській Яніні Іванівні та Єзерському Валерію 

Людвіговичу нову поштову адресу: «вул. Квітнева, 16, смт. Першотравенськ» 

у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

2. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Леваневського, 48а, 

для оформлення права власності Ільчуку Валентину Романовичу нову 

поштову адресу: «вул. Леваневського, 66, м. Баранівка» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

3. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка ІІ пров. Поліський, 22, 

який належить на праві власності Ільєнко Світлані Павлівні нову 

поштову адресу: «ІІ пров. Поліський, 26, м. Баранівка» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

4. Зобов’язати Єзерську Я.І., Єзерського В.Л., Ільчука В.Р., Ільєнко С.П. 

внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради від 21.01.2021р. №14 «Про присвоєння 

поштової адреси об’єктам нерухомого майна». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак 

І.В. 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про надання дозволу на 

встановлення тимчасових споруд  

Розглянувши заяви ФОП Дрозд Л.В., гр. Назарчук Л.М., Собко В.В. про 

надання дозволу на встановлення тимчасових споруд, керуючись ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про 

основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької 

діяльності», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП Дрозд Ліні Володимирівні, яка зареєстрована по 

вул. Лермонтова, 28А, в смт. Першотравенськ, Житомирської області, 

на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в смт. 

Першотравенськ, Житомирської області. 

2. Надати дозвіл гр. Назарчук Людмилі Миколаївні, яка зареєстрована 

по вул. Шевченка, 80, в смт. Першотравенськ, Житомирської області, 

на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в смт. 

Першотравенськ, Житомирської області. 

3. Надати дозвіл гр. Собко Володимиру Володимировичу, який 

зареєстрований по вул. Миру, 18, в смт. Першотравенськ, 

Житомирської області, на встановлення однієї тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в 

смт. Першотравенськ, Житомирської області. 



4. Надати дозвіл гр. Шеремету Олегу Вікторовичу, який зареєстрований 

по вул. Лермонтова, 7, кв.1, в смт. Першотравенськ, Житомирської 

області, на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в смт. 

Першотравенськ, Житомирської області. 

5. Зобов’язати ФОП Дрозд Л.В., гр. Назарчук Л.М., Собко В.В., 

Шеремета О.В.: 

1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування 

вищезазначеної тимчасової споруди будівельним нормам у відділі 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС 

з відображенням благоустрою прилеглої території (на топографо-

геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду  у 

повній відповідності до паспорта прив’язки ТС; 

2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про 

встановлення тимчасових споруд. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових 

умов та соціальний квартирний 

облік 

 

          Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», пунктом 7 

статті 9, пунктом 1статті 10, статтею 11 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», статтями 34,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, пунктів 

15,20,26,45,46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, пунктом 64 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 

враховуючи висновок житлової комісії (протокол № 2 від 18.02.2021р.), розглянувши 

подання служби у справах дітей Баранівської міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

           1.Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в 

позачерговучергу та на облік громадян, які мають право на отримання соціального 

житла(соціальний квартирний облік) в позачергову чергу: 

- особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Кушніра Вадима  Васильовича, 

03.01.2004 р.н., що зареєстрований за адресою смт. Климентіївка, вул. Загута 5; 

- особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Арабського Артема  

Андрійовича, 25.01.2004 р.н. що зареєстрований за адресою смт. Полянка, вул. Івана 

Франка, 9; 

- особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Зелінського Руслана  

Вікторовича, 05.09.2004 р.н. що зареєстрований за адресою смт. Полянка, вул. Зарічна 10. 

           2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретар) 

виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

Міський голова                                                                                  Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                       Тетяна  КРАВЧУК 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про надання Абдрахмановій Т.М.  

дозволу на укладання договору  

купівлі-продажу житлового будинку 

 

Розглянувши заяву Абдрахманової Т.М., враховуючи подання служби у 

справах дітей Баранівської міської ради від 23.02.2021 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 23.02.2021 р. виконавчий комітет 

міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Абдрахмановій Тетяні Миколаївні, 1955 р.н., жительці с. 

Острожок Баранівського району Житомирської області дозвіл на 

укладання договору купівлі-продажу житлового будинку, який 

знаходиться за адресою: Житомирська область, Баранівський район, с. 

Острожок, вулиця Вишнева, 24, на користь Міненка Юрія Павловича, 

1983 р.н., жителя с. Острожок, вул. Вишнева, 24. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Кравчук Т.В. 

 Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                      Тетяна КРАВЧУК 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про надання дозволу Шевчуку С.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 

Шевчука С.В., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської 

міської ради від 23.02.2021 р., рішення комісії з питань захисту прав дитини 

від 23.02.2021 р, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Шевчуку Сергію Васильовичу, 1975 р.н., місце 

проживання: Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, 

пров. 5 Житомирський, 14, на реєстрацію у встановленому порядку у 

власність земельної ділянки - 1,6 га, призначеної для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться за адресою: Баранівський р-

н., с. Володимирівка, на користь своєї малолітньої доньки Шевчук 

Анастасії Сергіївни, 23.05.2012 р.н. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук 

 

 

 Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                         Тетяна КРАВЧУК 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

Про затвердження висновку органу опіки 

та піклування міської ради про можливість 

призначення Агеєвої Л.М. опікуном над 

онуками Агеєвою Є.Л. та Агеєвим А.Л.  

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 244 Сімейного кодексу України, 

пунктом 3 статті 60 Цивільного 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, розглянувши проект висновку органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради про можливість призначення опікуна над дітьми, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини від 23.02.2021 р., виходячи з 

найкращих інтересів дітей та захисту її права на належне виховання, 

утримання та догляд, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради про 

можливість призначення Агеєвої Любові Михайлівни, 26.08.1967 р.н., 

яка проживає за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н., с. 

Суємці, вул. Вишнева, 19, опікуном над онуками Агеєвою Євгенією 

Леонідівною, 03.05.2008 р.н. та Агеєвим Артемом Леонідовичом, 

06.08.2010 р.н. (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук. 

 

 

 Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами 

(секретар) виконкому                                       Тетяна КРАВЧУК 

 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

Про надання згоди на проведення 

психіатричного огляду та можливого 

лікування малолітньої дитини 

 

 

Керуючись статтями 5,6 Закону України «Про охорону дитинства», 

Законом України «Про психіатричну допомогу», підпунктом 4 пункту б 

частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши звернення Суворової А.В. та подання служби у справах дітей 

Баранівської міської ради від 23.02.2021 р., рішення комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 23.02.2021 р., 

з’ясувавши всі обставини зазначеної справи, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати згоду на проведення психіатричного огляду малолітнього 

Мосійчука Івана Олександровича, 09.02.2016 р.н., жителя смт. 

Першотравенськ Баранівського району Житомирської області та 

надання йому психіатричної допомоги, стаціонарного лікування в разі 

необхідності. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук. 

 

 

 

 Міський голова                                                   Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                         Тетяна КРАВЧУК 
 

 

 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

Про затвердження складу комісії  

по визначенню кандидатур на присвоєння  

почесного звання України «Мати-героїня» 

в новій редакції 

 

Відповідно ст.39 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з кадровими змінами у структурі Баранівської міської ради, 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити склад комісії по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» в новій редакції, що додається. 

 2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Баранівської міської ради від 29.03.2019 року №89 «Про 

затвердження Положення та складу комісії по визначенню кандидатур на 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня в новій редакції». 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Кравчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                     Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 
 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому 

від 26.02.2021 №___ 

 

Склад  

комісії по визначенню кандидатур  

на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

 

 

Приймак Ірина Володимирівна заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

 

Кравчук Тетяна Василівна керуючий справами виконкому, 

заступник голови комісії 

 

Кучинська Інна Володимирівна начальник служби у справах дітей 

міської ради, секретар комісії 

 

Нікітчина Наталія Володимирівна начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Самчук Олександр Валентинович начальник відділу організації надання 

адміністративних послуг Баранівської 

міської ради, депутат міської ради 

 

НиколишинРостислав Зиновійович начальник відділу освіти міської ради 

 

Ошатюк Надія Богданівна  начальник відділу культури, сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

Гекалюк Світлана Володимирівна 

 

інспектор СЮП СП Новоград-

Волинського ВП ГУНП в 

Житомирській області 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                        Тетяна КРАВЧУК 

 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про призначення піклувальника  

над Зелінським Р.В. та опікуна над 

Зелінською О.В.  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту 

«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, 

статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 35, 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 23.02.2021 р., заяву Гумар М.В. про призначення 

її піклувальником над неповнолітнім братом та опікуном над малолітньою 

сестрою, у зв’язку зі смертю піклувальника Грабовської С.Д., 1947 р.н., 

враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті міської ради від 23.02.2021 р., виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити піклування над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування Зелінським Русланом Вікторовичем, 05.09.2004 та 

призначити піклувальником над ним сестру Гумар Марію Вікторівну, 

1995 р.н., жительку смт. Полянка Баранівського району Житомирської 

області. 

 

2. Встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування 

Зелінською Оленою Вікторівною, 30.11.2007 та призначити опікуном 

над нею сестру Гумар Марію Вікторівну, 1995 р.н., жительку смт. 

Полянка Баранівського району Житомирської області. 

 



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

психічний розвиток дітей на Гумар М.В. 

 

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

здійснювати постійний контроль за умовами проживання та виховання 

зазначених дітей. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук. 

 

 

 

 Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                      Тетяна КРАВЧУК 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

 

Про надання статусу дитини, позбавленої  

батьківського піклування малолітньому  

Павлюку С.І. та призначення опікуна над ним 

 

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, 

статтями 243, 244 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 24, 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 23.02.2021 р., заяву Павлюк Г.М.  про 

призначення її опікуном над дитиною, враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 23.02.2020 р., 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Павлюку 

Святославу Івановичу, 01.01.2015 р.н., жителю с. Рогачів Баранівського 

району Житомирської області, мати якого визнана рішенням 

Баранівського районного суду недієздатною (справа № 273/1769/20), а 

батько записаний згідно ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

 

2. Встановити опіку над Павлюком Святославом Івановичем та 

призначити опікуном над ним Павлюк Галину Миколаївну, 03.09.1973 

р.н., жительку с. Рогачів Баранівського району Житомирської області. 

 

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

психічний розвиток дітей на опікуна Павлюк Г.М. 



 

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

здійснювати постійний контроль за умовами проживання та виховання 

зазначених дітей та щорічно готувати звіт про стан утримання, навчання 

та виховання дитини в сім’ї опікуна Павлюк Г.М. 

 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук. 

 

 

 

 Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                             Тетяна КРАВЧУК 

 

  



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

Про доцільність продовження 

цілодобового перебування дитини 

в закладі, який здійснює інституційний 

догляд і виховання дітей 

Керуючись ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядком зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів 

незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №586 «Деякі 

питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Типовим 

положенням про дитячий будинок-інтернат, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №978 «Деякі питання 

соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю», виконавчий 

комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

 1. Вважати за доцільне продовжити цілодобове перебування 

неповнолітньої Чупринської Вікторії Андріївни, 24.01.2004 р.н., жительки м. 

Баранівка, вул. Григорія Сковороди, 45 Баранівського району Житомирської 

області в КУ «Новоборівський дитячий будинок-інтернат» Житомирської 

обласної ради терміном на 1 (один) рік. 

 2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.) направити клопотання до департаменту праці, соціальної та сімейної 

політики обласної державної адміністрації про видачу путівки на влаштування 

дитини. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Кравчук Т.В. 

 
 

 

 Міський голова                                                 Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                      Тетяна КРАВЧУК 



проєкт 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.02.2021 року                                                                                 № _____ 

Про затвердження планових  

калькуляцій на 2021 рік на  

приймання, збирання та зберігання  

1 метра кубічного твердих побутових  

відходів на сміттєзвалищі 

          Керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою 

Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з поводження з  побутовими відходами», з 

метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на 

послуги з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий комітет міської 

ради   

ВИРІШИВ:  

           1. Затвердити планові калькуляції на 2021 рік вартості послуг з 

приймання, збирання і зберігання 1 метра кубічного твердих побутових 

відходів на сміттєзвалищі, що надаються відділом благоустрою та ЖКГ 

Баранівської міської ради для 2 та 3 груп споживачів (бюджетні установи, 

організації та інші споживачі, за винятком населення) на рівні собівартості цих 

послуг згідно додатком (додається). 

            2. Попередні тарифи на вищезазначені послуги, що надаються відділом 

благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської 

ради для 2 та 3 груп споживачів, затверджені рішенням виконкому від 

27.02.2020 року №50 «Про затвердження планових калькуляцій на 2021 рік на 

приймання, збирання та зберігання 1 метра кубічного твердих побутових 

відходів на сміттєзвалищі», вважати такими, що втратили чинність.  

         3. Тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх 

податків та обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.03.2021 р., але не 

раніше офіційного їх опублікування в місцевих засобах масової інформації.  

          4. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника 

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

 Міський голова                                                  Олександр МІГЕЙ  

 Керуючий справами 

(секретар) виконкому                                     Тетяна КРАВЧУК 

 


