
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №48 

Про роботу відділу організації надання 

адміністративних послуг  Баранівської  

міської ради 

 
Керуючись Законом України «Про адміністративні послуги», 

ст.ст.27,34, 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію начальника відділу організації  надання адміністративних 

послуг Баранівської міської ради Олександра Самчука взяти до відома 

(Додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Тетяну 

Кравчук.                                                       

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №49 

Про затвердження оновленого складу комісії  

по розгляду звернень громадян щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги жителям  

Баранівської міської територіальної  

громади 

 

Враховуючи кадрові зміни, відповідно до закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити оновлений склад комісії по розгляду звернень громадян 

щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської 

міської  територіальної громади згідно з додатком. 

 

2. Визнати таким, що втратили  чинність рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради від 27.02.2020 за № 39 та  пункт 1 рішення 

виконавчого комітету Баранівської міської ради від 27.02.2020 № 39 

«Про утворення комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ». 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину 

Приймак. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      

                                                                    

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                           рішенням виконавчого 

комітету 

                                        міської ради 

                                                                                     від 31.03.2021 року №49 

 

                                            

Склад  

комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської територіальної громади 

 

 

Кравчук Тетяна Василівна - голова комісії, керуючий справами 

(секретар)виконавчого комітету 

 

 

 

Нікітчина Наталія 

Володимирівна 

 

 

начальник  УСЗН Баранівської 

міської ради; 

 

Нечипорук Дмитро Васильович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Василевський Олександр 

Вікторович 

      -   заступник начальника відділу 

 фінансів; 

   

 

Закусило Надія Іванівна 

 

- староста Берестівського   

старостинського округу 

 

Осіпчук Віктор Васильович -  директор КНП «Центру ПМСД» 

Баранівської міської ради (за 

згодою); 

 

Костецька Олена Дмитрівна 

- начальник організаційного відділу 

кадрової роботи; 

 

Терещенко Наталія 

Володимирівна 

 

- Головний бухгалтер відділу освіти 

  

Ошатюк Надія Богданівна -  начальник відділу культури,сім’ї,    

  молоді та спорту; 



 

Зайчук Ірина  Григорівна - паспортист відділу благоустрою та 

житлово-комунального 

господарства 

 

Будківська Оксана Миколаївна - головний спеціаліст відділу 

юридичної роботи та управління 

персоналом 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                     Тетяна КРАВЧУК 

 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №50 

Про затвердження складу комісії 

з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

в новій редакції 

 

    З метою здійснення заходів щодо захисту населення і території від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період в Баранівській 

міській об’єднаній територіальній громаді, керуючись Законом України Про 

місцеве самоврядування в Україні ст.36,38,40, та Кодексом цивільного 

захисту, постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №409 

«Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій»,виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій в новій редакції згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      

 

 



Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

№50 від 31.03.2021 року 

 

СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

Мігей  

Олександр Юрійович    міський голова, голова комісії 

 

Нечипорук  

Дмитро Васильович    заступник міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради, заступник голови 

комісії 

 

Заєць 

Василь Андрійович  провідний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи, НС та ЦЗН, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Савчук  

Василь Андрійович  начальник відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства 

 

 

Василевський  

Олександр Вікторович заступник начальника відділу фінансів міської 

ради 

 

Безродний  

Олександр Леонідович   військовий комісар Баранівського РТЦК та СП 

 

Більський 

Микола Володимирович начальник Баранівського відділення НП 

Новоград-Волинського відділу ГУНП України 



 

Михалюк  

Олександр Павлович  радник міського голови 

 

Хотян 

Богдан Іванович  начальник Баранівського  РС УДСНС України 

 в Житомирській області     

 

 

Козир  

Юрій Георгійович  начальник Баранівського районного 

управлінння   головного управління 

Держпродспоживслужби    в Житомирській області 

 

Шевчук  

Олена Григорівна  начальник відділу містобудування,архітектури, 

     земельних відносин та комунальної власності 

 

Дячук 

Наталія Василівна завідуюча районним відділенням Новоград-

Волинського міжрайонного відділу ДУ «ЖОЛЦ 

 МОЗ України» 

 

Оксанчук  

Петро Павлович інженер з охорони праці та пожежної безпеки 

міської ради 

 

Мірошниченко             головний  лісничий  ДП «Баранівське ЛМГ» 

Віктор Іванович 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

 

 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №51 

Про затвердження розпорядження 

міського голови  

 

            

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

           1. Затвердити розпорядження міського голови №62-од від 05.03.2021 

року «Про надання дозволу на торгівлю квітами в м.Баранівка» та №03-г від 

03.03.2021 року «Про надання дозволу на торгівлю квітами в м.Баранівка». 

            2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Т.В.Кравчук. 

 

 
 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.03.2021 року                                                                                 № 52 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової 

допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, 

враховуючи протокол №5 від 25.02.2021 року засідання комісії по розгляду 

звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської ОТГ, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

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. 

2. Відділу фінансів міської ради ( Дем’янюк О.Ю.) перерахувати кошти в 

загальній сумі 45 000 гривень ( сорок п’ять тисяч гривень 00 коп) на 

рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 45 000 гривень (сорок п’ять  тисяч гривень 00 коп). 

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 Приймак 

І.В. 

 

 

 

 Міський голова                                                    Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                         Тетяна КРАВЧУК 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31.03.2021 року                                                                                 № 53 

 

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 №5 від 25.02.2021 року засідання комісії по 

розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям Баранівської міської ОТГ, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року №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 

ВИРІШИВ: 

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. 

2. Відділу фінансів міської ради ( Дем’янюк О.Ю.) перерахувати кошти в 

загальній сумі 2 500 гривень ( дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп) на 

рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 2 500 гривень ( дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп). 

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 Приймак 

І.В. 

 

 

 Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №54 

Про затвердження плану святкових 

та культурних заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні на 2021-2025 роки та відзначення 

130-ї річниці з дня народження видатного 

військового, політичного і державного діяча, 

голови ОУН, полковника  Євгена Коновальця 

  
З метою організації змістовного дозвілля жителів громади, 

патріотичного виховання молоді, керуючись пп. 3 п б ч 1 ст. 38  Закону 

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

ради 

ВИРІШИВ:  

3. Затвердити план святкових та культурних заходів із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні на 2021-2025 роки та відзначення 130-ї річниці з дня народження 

видатного військового, політичного і державного діяча, голови ОУН, 

полковника  Євгена Коновальця, що додаються. 

4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.), 

відділу освіти (Николишин Р.З.) забезпечити виконання та фінансування 

вище зазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра 

Нечипорука.   

  

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 

                                                                                             від 31.03.2021 р.№ 54 

 

План 

святкових та культурних заходів із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки та 

відзначення 130-ї річниці з дня народження видатного військового, 

політичного і державного діяча, голови ОУН, полковника  Євгена Коновальця 

 

Вшанування подвигу учасників Революції Гідності  

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки 

 

1. Мітинги та покладання квітів до пам’ятних знаків Героям Небесної 

Сотні у День Героїв Небесної Сотні та у День Гідності та Свободи. 

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради; 

МБК ім. А.Пашкевича 

2. Проведення в закладах культури бесід, тематичних виставок, 

літературних  вечорів, концертних програм, присвячених вшануванню 

подвигу учасників Революції  Гідності  та  увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. 

                                                                                        Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради; 

клубні заклади 

3. Організувати  виставки-пам’яті, книжкові виставки, перегляди 

літератури на теми: «Революція гідності – відлік новітньої історії України», 

«Герої у пам’яті, біль у серці», «Небесна Сотня: Герої не вмирають», 

«Небесній Сотні – шана і молитви», «Подвиг Небесної Сотні – приклад для 

нащадків», «Їх подвигу не буде забуття!» та ін. 

КУ «Бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради» 



4. Проведення  годин пам’яті, патріотичних годиних, історичних годин на 

теми: «Україна – територія гідності та свободи», «Герої не вмирають – вони 

живуть у серці», «Небесна Сотня – новий символ незалежності України», 

«Реквієм Небесній Сотні», «Час плине, а пам’ять залишається», «Небесна 

Сотня. Нові герої України» та ін. 

КУ «Бібліотека для дорослих та 

дітей Баранівської міської ради» 

5. Проведення  у музеї  до дня Героїв Небесної Сотні та дня Гідності та 

Свободи тематичні заходи,  по вшануванню пам’яті учасників тих подій. 

                                                                                    КУ « Історико-краєзнавчий 

народний музей» 

6. Поповнення експозиційної фотодокументальної виставки новими 

експонатами, для проведення екскурсій,годин пам’яті,патріотичних вечорів, 

бесід,  присвячених вшануванню подвигу Героїв Небесної Сотні, та Революції 

Гідності. 

КУ «Історико-краєзнавчий     

народний музей» 

 

7. Проведення пошукових робіт по збору архівних, фото та 

документальних матеріалів,свідчень, історій, пов’язаних  з  подіями  тих років. 

КУ «Історико-краєзнавчий     

народний музей» 

 

8. Систематично висвітлювати у засобах масової інформації проведення 

заходів, відео виставок, архівних фотодокументів, свідчень та історій. 

                                                                

КУ «Історико-краєзнавчий     

народний музей» 

 

9.  Оформити  облікову документацію на пам’ятний знак «Пам’яті Небесної 

Сотні»  та внесе6ння Пам’ятного Знаку до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України. 

Відділ культури, сім’ї,  

молоді та спорту  

Баранівської міської ради 

 

10. Організувати та провести загальношкільних лінійок пам'яті "Україна - це 

територія гідності та свободи". 



                         Відділ освіти Баранівської міської ради 

11.  Організувати перегляд відеофільму " Революція гідності" в заклади освіти 

громади, тематичної  акції «Ангели Небесної Сотні».  

    Відділ освіти Баранівської міської ради 

12.  Проведення виховних годин з учнями на тему «Герої сьогодення», 

«Майдан – шлях до Свободи», «Ми – істинні патріоти».  

Відділ освіти Баранівської міської ради 

13.  Провести в шкільних бібліотеках виставки-презентації книг та огляд 

періодичної преси, присвячених Дню Героїв Небесної Сотні (усі ЗЗСО 

громади). 

Відділ освіти Баранівської міської ради 

14.  Провести уроків мужності «Майдан – шлях до Свободи». 

Відділ освіти Баранівської міської ради 

 

Відзначення 130-ї річниці з дня народження видатного військового, 

політичного і державного діяча, голови ОУН, полковника 

ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ 

 

1. Організувати і провести тематичний вечір, присвячений видатному діячу, 

голові ОУН, полковнику Євгену Коновальцю. 

                        Червень 2021 р 

КУ «Баранівська бібліотека для дітей» 

КУ «Баранівський  історико-краєзнавчий народний музей» 

Баранівський МБК ім. А.Пашкевича 

 



2. Провести в Баранівському історико-краєзнавчому народному музеї виставку 

з з фотоматеріалів  та книг громадської діяльності полковника Є.Коновальця. 

Червень 2021 р 

КУ «Баранівська бібліотека для дітей» 

КУ «Баранівський  історико-краєзнавчий народний музей» 

Баранівський МБК ім. А.Пашкевича 

 

3. Забезпечити широке висвітлення в електронних та друкованих засобів 

масової інформації про життя та діяльність полковника Є.Коновальця. 

 

Червень 2021 р 

КУ «Баранівська бібліотека для дітей» 

КУ «Баранівський  історико-краєзнавчий народний музей» 

Баранівський МБК ім. А.Пашкевича 

 

4. Організувати книжкову виставку на тему: «Євген Коновалець – організатор 

і перший керівник ОУН» та підготувати онлайн інформ – досьє «Постать 

Євгена Коновальця». 

Червень 2021 р 

КУ «Баранівська бібліотека для дітей» 

КУ «Баранівський  історико-краєзнавчий народний музей» 

Баранівський МБК ім. А.Пашкевича 

 

 

  

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №55 

Про затвердження плану  заходів 

щодо проведення 16-ої Всеукраїнської 

акції «Серце до серця» 

 
Керуючись ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. План  заходів щодо проведення 16-ої Всеукраїнської акції «Серце до 

серця» – затвердити. (Додається). 

2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.), 

забезпечити виконання та фінансування вище зазначених заходів в 

межах кошторисних призначень. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра 

Нечипорука.   

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №56 

Про Порядок надання платних 

послуг закладами фізичної культури  

та спорту Баранівської міської ради 

  

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

фізичну культуру і спорт», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних 

коштів» від 14.04.2009 року №356 (із змінами), спільного наказу Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, 

Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку та умов надання 

платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за 

рахунок бюджетних коштів» від 28.08.2009 р. №3042/1030/936, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06.11.2009 № 1042/17058, в 

рамках виконання «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Баранівській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням 29 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 

12.03.2019 року № 1751, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Баранівської міської ради 

 

В И Р І Ш ИВ: 

 

1. Затвердити Порядок надання платних послуг закладами фізичної культури 

та спорту Баранівської міської ради (додаток 1). 

 

2. Затвердити калькуляцію вартості експлуатації ігрового залу фізкультурно-

оздоровчого комплексу Міського стадіону (додаток 2). 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради  Дмитра Нечипорука  

 

 

Міський  голова                                                         Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 



 

                        Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради  

від 31.03.2021 р. №56 
 

Порядок надання платних послуг закладами  

фізичної культури та спорту Баранівської міської ради 

 

I.  Загальні положення 

1.  Порядок надання платних послуг закладами фізичної культури та 

спорту Баранівської міської ради розроблено відповідно до норм Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про позашкільну 

освіту», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року №993, Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, 

що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.04.2009 року №356, Порядку та умов 

надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого спільним наказом 

Міністерства молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства економіки України від 28.08.2009 року №3042/1030/936. 

2.  Платні послуги є додатковим джерелом фінансування закладів 

фізичної культури та спорту Баранівської міської ради, а саме: Міського 

стадіону (далі – Заклад). 

3.  Надання платних послуг не є основною діяльністю Закладу і 

здійснюється у робочий час без зниження об’ємів, повноти, якості та 

своєчасності виконання функцій та завдань, які здійснюються за рахунок 

асигнувань із загального фонду бюджету. 

4.  Платні послуги сприяють збільшенню розмаїття послуг, які 

надаються населенню, підвищенню їх якості, зміцненню матеріально-

технічної бази, стимулюванню співробітників Закладу. 

5.  Для надання платних послуг використовується власна матеріально-

технічна база. 

6.  До платних послуг, які можуть надаватися Закладом належать: 

6.1. проведення групових та індивідуальних занять з фізичної 

культури та спорту; 

6.2. організація і проведення фізкультурно-спортивних та 

спортивно-видовищних заходів; 

6.3. надання спортивних споруд для проведення спортивно-

видовищних заходів, занять з фізичної культури та спорту, організації 

зборів з різних видів спорту та спортивно-оздоровчих таборів; 

6.4. проведення семінарів з питань фізичної культури і спорту; 

6.5. надання консультацій з питань проведення занять з фізичної 

культури та спорту; 



6.6. розроблення групових та індивідуальних фізкультурно-

спортивних програм, комплексу вправ. 

7. З метою надання користувачам послуг безоплатної, доступної та 

достовірної інформації щодо надання платних послуг Заклад оприлюднює 

відомості про місцезнаходження та режим роботи закладу, перелік платних 

послуг, які надаються закладом, порядок їх надання, способи на розмір оплати 

за ці послуги. 

8. Прейскурант цін на платні послуги затверджується керівником 

Закладу за погодженням з головним розпорядником коштів Закладу – відділом 

культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

 

 II.  Документальне оформлення платних послуг 

1. Рішення про надання платних послуг приймається керівником Закладу 

на підставі заяв (звернень) юридичних та фізичних осіб про надання послуг та 

оформляється договором (наприклад, надання спортивних споруд для 

проведення спортивно-видовищних заходів).  

Одночасно з цим керівник Закладу укладає договір з тренерами-

викладачами, інструкторами, іншими фізичними чи юридичними особами, які 

залучаються до надання послуг. 

2. Безоплатно або на пільгових умовах займатися в платних групах, 

отримувати інші послуги, включені в перелік платних, можуть діти-сироти і 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних 

сімей, діти з малозабезпечених сімей; інші категорії громадян визначені 

керівником Закладу за погодженням з головним розпорядником коштів 

Закладу – відділом культури, сім’ї, молоді, та спорту Баранівської міської 

ради. Для підтвердження статусу надається копія підтверджуючого документу 

та дана інформація вказується в заяві. 

 

III.  Порядок визначення вартості платних послуг 

1. Розмір плати за кожен вид платної послуги визначається на підставі 

економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних безпосередньо з наданням 

відповідної платної послуги. 

2. До складу витрат на надання платних послуг належать: 

-  витрати на оплату праці працівників; 

-  податки, збори, обов’язкові платежі до бюджету та інші відрахування 

відповідно до норм діючого законодавства; 

-  господарські витрати; 

-  матеріальні витрати; 

-  інші витрати. 

3. Вартість послуг розраховується на підставі калькуляції, яку складає 

централізована бухгалтерія відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Баранівської міської ради, якому підпорядковується Заклад. 

4. Прейскурант цін на платні послуги затверджується керівником 

Закладу за погодженням з головним розпорядником коштів Закладу – відділом 

культури, сім’ї, молоді, та спорту Баранівської міської ради. 



5. Ціни можуть бути змінені в установленому порядку згідно із змінами 

на витрати по їх наданню. 

6. В основу розрахунку тарифів на платні послуги взято принцип 

самоокупності. При визначенні цін платних послуг прибуток не планується. 

 IV.  Контроль за наданням платних послуг 

1. Контроль за якістю надання послуг та веденням облікової 

документації здійснює керівник Закладу. 

2. Облік надання платних послуг (нарахування плати та контроль її 

оплати) здійснює централізована бухгалтерія відділу культури, сім’ї, молоді та 

спорту Баранівської міської ради. 

 

 V.  Планування та використання доходів від надання платних 

послуг 

1. Кошти, отримані за надання платних послуг, вносяться на рахунок 

Закладу за спеціальним фондом кошторису. 

2. Відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України плата 

за платні послуги зараховується до власних надходжень бюджетних установ. 

3. Після покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг 

(витрати на заробітну плату, обов’язкові платежі до бюджету та соціальних 

фондів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв), решта коштів може бути 

спрямована на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань 

за спеціальним та загальним фондом кошторису, на: проведення заходів, 

пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково 

забезпечені) видатками загального фонду; придбання спортивного інвентарю 

та обладнання; придбання витратних матеріалів; придбання канцелярського та 

господарського приладдя, інвентарю; придбання основних засобів 

нематеріальних активів; оплату витрат на відрядження; матеріальне 

стимулювання працівників Закладу. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток № 2  

до рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради  

від 31.03.2021 р. №56  

  

 

 

Калькуляція  

вартості експлуатації однієї години  

ігрового залу фізкультурно-оздоровчого комплексу 

 

Загальна площа приміщення – 1546 м2 

Калькуляція утримання 1 м2  

 

 Од. виміру К-сть Вартість Сума 

1. Ел. енергія кВт/год. 4 3,36 13,44 

2. Газ м3 0,6 10,00 6,00 

3. Дрова м 0,003 600,00 1,80 

4. Вода м3 0,3 24,72 7,42 

5. Водовідведення м3 0,3 30,18 9,05 

6. З/п персоналу люд/год 3 50,00 150,00 

7. Матеріальні витрати    3,50 

8. Інші витрати (зв'язок, 

податки) 

   1,00 

9. Амортизація    10,20 

 Разом    202,41 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №57 

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 з 01 квітня 

2021 року (додаток 1). 

2. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету від 04.12.2020 

року №  12 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сімей,  які 

перебувають у складних життєвих обставинах», виключивши із списку дітей 

на безкоштовне харчування у зв’язку з оформленням допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (додаток 2) .  

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

рішення до відома директорів загальноосвітніх шкіл.  

4. Начальнику відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) передбачити 

додаткові кошти на харчування дітей даної категорії.  

5. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.) тримати на постійному контролі дане питання.  

6. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
  

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 

 Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК 

  



Додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету 

     №57 від 31.03.2021р. 
 

 

Список дітей, які опинилися в СЖО та потребують безкоштовного 

харчування 

 

№п 

/п 

Прізвище ім’я по батькові Клас  Адреса проживання 

1 ХХХХХ 8-А ХХХХ 

2 ХХХХХ 7-А ХХХХ 

3 ХХХХХ 5-А ХХХХ 

4 ХХХХХ 8 ХХХХ 

5 ХХХХХ 6 ХХХХ 

6 ХХХХХ 1 ХХХХ 

 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 до рішення 

виконавчого комітету 

     №57 від 31.03.2021 р. 

 
 

Список дітей для виключення із списку на безкоштовного харчування 

 

№п 

/п 

Прізвище ім’я по батькові Клас  Адреса проживання 

1 ХХХХХ 3-А ХХХХ 

2 ХХХХХ 2-В ХХХХ 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №58 

Про затвердження планової калькуляції  

 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 

27.03.2017 No 26 про затвердження планової калькуляції 1 м куб. піску, 

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

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

виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В:  

1.Затвердити планову калькуляцію 1 м. куб. піску, що додається.  

2.Дане рішення  набуває чинності з моменту опублікування в 

засобах масової інформації.  

3.Рішення виконавчого комітету міської ради №239 від 30.10.2019 «Про 

затвердження планової калькуляції» вважати таким, що втратило чинність.  

4.Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на заступника 

міського голови з питань  діяльності виконавчого органу ради Дмитра 

Нечипорука. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                         

рішення виконкому                                                                                                                    

від 31.03.2021 № 58  

 
 

 

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ  

1 куб.м піску грн./рік 

                                                                                                             

1. Заробітна плата                                        311418,00 

2. Нарахування на  

     зарплату                                                     68511,96 

3. Амортизація                                               51371,63 

4. Аналізи                                                         2500,00 

5. Матеріали                                                    7497,67 

6. Документація                                             91000,00 

7.Запасні частини                                            6711,67                     

8. Паливо-мастильні матеріали                    63091,75 

9. Послуги автотранспорту (найм)            262635,00 

10. Податки                                                    44353,22 

                                      

     РАЗОМ:                                                  909090,90       

      
    Адмінвитрати    10%                                      90909,10 

 

     РАЗОМ:                                               1000000,00 

 

    Рентабельність   25%                                    250000,00 

 

     РАЗОМ:                                                1250000,00 

 
     ПДВ 20%                                                                250000,00 

 

     ВСЬОГО:                                              1500000,00  

 
  Кількість піску всього, куб. м                            10000 

 

 Ціна за 1 куб.м /1 т                           150,00 / 107,15 
  (1 куб.м х 1,4 = 1 т) 

   
 

         

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №59 

Про тимчасове припинення діяльності 

готелю «Случ» 

 

 
Розглянувши звернення КП «Баранівка міськводоканал» про тимчасове 

припинення роботи готелю «Случ» з метою усунення порушень техногенної 

та протипожежної безпеки, керуючись ст. 29  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

Тимчасово призупинити роботу готелю «Случ» КП «Баранівка 

міськводоканал» до приведення його відповідності вимог чинного 

законодавства з пожежної та техногенної безпеки. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №60 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян та клопотання генерального директора 

ТОВ «СМАЙЛ АГРО» 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 

Вовк Ользі Володимирівні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

2. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, для оформлення права власності 

Хіміч Галині Олександрівні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

3. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, який належить на праві власності 

Дарій Ніні Яківні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням 

нумерації. 

4. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, який належить на праві власності 

Омельчук Надії Миколаївні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

5. Присвоїти нежитловій будівлі льонопункт за межами населеного пункту с. 

Смолдирів для оформлення права власності ТОВ «СМАЙЛ АГРО» поштову 

адресу: «вул. Лесі Українки, 75, с. Смолдирів» у зв’язку з впорядкуванням 

нумерації. 

6. Присвоїти нежитловій будівлі будинок механізатора, тракторна майстерня, 

склад тракторного парку, прохідна за межами населеного пункту с. Смолдирів 

для оформлення права власності ТОВ «СМАЙЛ АГРО» поштову адресу: «вул. 

Лесі Українки, 76, с. Смолдирів» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 



7.  Зобов’язати Вовк О.В., Хіміч Г.О., Дарій Н.Я., Омельчук Н.Я., ТОВ ТОВ 

«СМАЙЛ АГРО» внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 

документів. 

8.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак . 

 
 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №61 

Про надання дозволу на 

встановлення тимчасових споруд  

Розглянувши заяви жителів Баранівської міської громади  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 Куят Василю Гариковичу, який зареєстрований по 

ХХХХХ, на встановлення двох зблокованих тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності по вул. Звягельській, 5, в м. 

Баранівка, Житомирської області. 

2. Надати дозвіл гр. Пашкевич Олені Сергіївні, яка зареєстрована ХХХХХ, 

на встановлення трьох зблокованих тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Калиновій, 89, в м. Баранівка, 

Житомирської області. 

3. Надати дозвіл гр. Ятлук Руслані Олександрівні, яка зареєстрована 

ХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в смт. Першотравенськ, 

Житомирської області. 

4. Надати дозвіл гр. Обухівському Віктору Васильовичу, який 

зареєстрований по ХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в смт. 

Першотравенськ, Житомирської області. 



5. Надати дозвіл гр. Мялковській Оксані Андріївні, яка зареєстрована по 

ХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в смт. Першотравенськ, 

Житомирської області. 

6. Надати дозвіл гр. Назарчук Галині Миколаївні, яка зареєстрована по 

ХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Лермонтова, в смт. Першотравенськ, 

Житомирської області. 

7. Надати дозвіл гр. Тарасюк Наталії Миколаївні, яка зареєстрована по 

ХХХХХ, на встановлення двох зблокованих тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності по вул. Парфірова, в смт. 

Першотравенськ, Житомирської області. 

8. Надати дозвіл гр. Чубару Сергію Івановичу, який зареєстрований по 

ХХХХХ, на встановлення двох зблокованих тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності по вул. Ломоносова, 46, в м. 

Баранівка, Житомирської області. 

9. Зобов’язати ФОП Куят В.Г., гр. Пашкевич О.С., Ятлук Р.О., Обухівського 

В.В., Мялковську О.М., Назарчук Г.М., Тарасюк Н.М., Чубара С.І.: 

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. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №62 

Про погодження дозволу  

на будівництво  

Розглянувши заяви громадян про погодження 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.  Погодити Туніцькому Віталію Віталійовичу дозвіл на будівництво на 

власній земельній ділянці за адресою: ХХХХХ. 

2. Зобов’язати Туніцького В.В. замовити будівельний паспорт на будівництво 

за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка Баранівського р-н., Житомирської 

обл., у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради. 

3.  Погодити Письменюку Ярославу Миколайовичу дозвіл на будівництво на 

власній земельній ділянці за адресою: ХХХХХ. 

4. Зобов’язати Письменюка Я.М. замовити будівельний паспорт на 

будівництво за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка Баранівського р-н., 

Житомирської обл., у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №63 

Про доцільність цілодобового перебування  

дитини в закладі 

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», виконавчий 

комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Вважати за доцільне цілодобове перебування малолітнього ХХХХХ, 

ХХХХ р.н., жителя ХХХХХ у Любарській спеціальній школі 

Житомирської обласної ради на період 2020/2021 навчального року. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук. 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №64 

Про відмову в наданні дозволу  

Бистрицькому В.В. на укладання  

договору купівлі-продажу квартири 

 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 

Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», ст. 177 Сімейного кодексу України, 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 Бистрицького В.В., враховуючи подання служби 

у справах дітей Баранівської міської ради від 26.03.2021 р., рішення комісії з 

питань захисту прав дитини від 26.03.2021 р, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Відмовити Бистрицькому Володимиру Віталійовичу, ХХХХ р.н., жителю 

ХХХХХ, в наданні дозволу на укладання договору купівлі-продажу, з метою 

продажу квартири від імені його малолітнього сина (як законного 

представника) ХХХХХ, ХХХХ р.н., яка належить йому на праві власності та 

знаходиться за адресою: ХХХХХ з метою недопущення звуження обсягу 

існуючих майнових прав та порушення охоронюваних законом інтересів 

дитини. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук. 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №65 

Про надання статусу дитини-сироти  

неповнолітній 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 26.03.2021 р., враховуючи наказ служби у 

справах дітей Баранівської міської ради від 25.03.2021 року №17 «Про 

тимчасове влаштування неповнолітньої ХХХХХ.», виконавчий комітет 

міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХ, ХХХХ р.н., батьки якої померли 

(свідоцтва про смерть батьків: №ХХХХ від 25.03.2021 р., видане 

Баранівським РВ ДРАЦС Центрально-Західного управління 

Міністерства юстиції, м. Хмельницький та №ХХХХ від 15.04.2009 р., 

видане виконавчим комітетом Берестівської сільської ради 

Баранівського району Житомирської області). 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому  Тетяну Кравчук. 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №66 

Про затвердження висновку органу  

опіки та піклування щодо розв'язання 

спору про усунення перешкод у здійсненні 

бабою свої прав щодо спілкування і 

виховання онука 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 257 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, розглянувши проект висновку органу опіки та 

піклування Баранівської міської ради, враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 26.03.2021 р, виходячи з інтересів дитини та захисту 

її прав, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

2. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 

ради щодо розв’язання спору про усунення перешкод у здійсненні бабою 

своїх прав щодо спілкування і виховання онука (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук. 
 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      



Додаток до рішення  

                                                               виконавчого комітету № 66 від 

30.03.2021 р. 

   

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

щодо розв’язання спору про усунення перешкод у здійсненні бабою своїх 

прав щодо спілкування і виховання онука  

 

  До Баранівської міської ради надійшов запит судді Баранівського 

районного суду Житомирської області Новицького Є.А. щодо надання 

висновку органу опіки та піклування міської ради до суду відносно 

розв’язання спору у цивільній справі (№ 273/2621/20) за позовом Гоп 

Людмили Зигмунтівни до Гоп Ірини Іванівни про усунення перешкод у 

здійсненні бабою своїх прав щодо спілкування і виховання онука. Третьою 

стороною у розгляді зазначеної справи є служба у справах дітей Баранівської 

міської ради. 

 Заявниця Гоп Л.З., яка зареєстрована та проживає в ХХХХХ, у позовній 

заяві просить суд зобов’язати Гоп Ірину Іванівну, жительку ХХХХХ, усунути 

перешкоди у її спілкуванні з малолітнім онуком ХХХХХ, ХХХХ р.н., який 

проживає разом з відповідачкою, та народився від шлюбу між її сином Гопом 

Олександром Анатолійовичем та Гоп Іриною Іванівною. Шлюб між батьками 

розірвано рішенням Дарницького районного суду м. Києва 29.11.2017 р. 

Зокрема, заявниця Гоп Л.З. просить суд визначити такі способи участі у 

вихованні та спілкуванні бабусі з онуком: 

- необмежену можливість спілкуватися з дитиною засобами 

телефонного зв’язку, через Інтернет за допомогою Skype, Viber; 

- кожні другі вихідні місяця з 08.00 години суботи до 20.00 години 

неділі наступного дня, без присутності матері за фактичним місцем 

проживання баби Гоп Людмили Зигмунтівни, тобто з перевезенням дитини в 

ХХХХХ; 

- мати побачення з онуком в навчальному закладі під час 

проведення свят, організованих вихователями або адміністрацією цього 

закладу не покидаючи при цьому дошкільний навчальний заклад; 

- забирати онука 7 (сім) днів в весняний період (з 08.00 години 01 

березня по 20.00 години 07 березня, щороку) та 7 (сім) днів в осінній період (з 

08.00 години 01 жовтня по 20.00 години 07 жовтня, щороку) за фактичним 

місцем проживання баби Гоп Л.З., без присутності матері. 

Позовні вимоги заявниця Гоп Л.З. аргументує тим, що у зв’язку зі 

складними взаємовідносинами, що склалися між заявницею та відповідачкою 

Гоп Іриною Іванівною після розірвання шлюбу між нею та сином заявниці 

Гопом Олександром Анатолієвичем у 2017 році, наявністю особистих 

претензій між ними, Гоп І.І. разом зі своїми батьками чинить їй перешкоди у 

її спілкуванні з малолітнім онуком ХХХХХ, зокрема, з її слів, забороняють 



відвідувати, спілкуватися та будь яким іншим чином приймати участь у житті 

онука і мирно врегульовувати даний конфлікт не хочуть. 

В процесі з’ясування службою у справах дітей міської ради обставин 

зазначеного спору Гоп Ірина Іванівна підтвердила наявність складних 

конфліктних взаємовідносин з Гоп Людмилою Зигмунтівною та повідомила, 

що вона не згідна щоб заявниця Гоп Л.З. спілкувалася та приймала участь у 

вихованні її сина ХХХХХ. Свої дії та висловлювання Гоп І.І. аргументує тим, 

що від моменту народження дитини, у період коли Гоп І.І. перебуваючи в 

шлюбі з сином заявниці Гопом О.А. проживали разом в помешканні заявниці 

в ХХХХХ, остання не проявляла особливого інтересу до виховання свого 

онука, не захотіла дати дозвіл на реєстрацію його місця проживання в своїй 

квартирі, не сприяла у вирішенні конфліктних взаємовідносин, які періодично 

виникали між Гоп І.І., заявницею та її сином Гопом О.А. з метою збереження 

нормальних родинних стосунків та подальшого спільного проживання. 

Також встановлено, що 01 березня 2021 року Баранівський районний суд 

Житомирської області прийняв рішення у справі (№273/2622/20) за позовом 

Гопа Олександра Анатолійовича до Гоп Ірини Іванівни про усунення 

перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення способу участі у вихованні 

дитини, яким позовні вимоги позивача задовольнив частково, зокрема 

встановив години спілкування та участі у вихованні позивача Гопа О.А. з 

сином ХХХХХ. терміном на два роки з дня набрання рішення законної сили 

лише у присутності матері та за місцем проживання дитини та необмежене 

спілкування з сином особисто засобами телефонного, поштового, 

електронного та іншого засобу зв’язку. В іншій частині позовні вимоги 

залишені без задоволення, зокрема щодо участі батька у вихованні дитини та 

спілкування з ним шляхом забирання дитини по місцю свого проживання в 

ХХХХХ, забирання з гуртків, інших занять та дитячого садка. 

Беручи до уваги вищевикладене, ситуацію що склалася, враховуючи вік 

та стан здоров'я малолітньої дитини, яка постійно проживає з матір'ю та має 

міцні соціальні зв'язки з нею, зважаючи на тривалу відсутність спілкування 

між заявницею Гоп Л.З. та онуком, через що останньому буде вкрай важко 

адаптуватися до тривалих переїздів до місця проживання заявниці та 

повертатись додому, орган опіки та піклування вважає, що заявлені позовні 

вимоги в частині можливості забирати онука по місцю свого проживання та 

без присутності матері не можуть бути задоволені на теперішній час, таке 

можливо тільки в майбутньому з урахуванням вікових змін дитини та 

налагодження соціальних зв'язків між бабою та онуком. 

Гоп І.І. рекомендовано не чинити перешкоди у спілкуванні баби Гоп Л.З. 

у спілкуванні з онуком ХХХХХ. 

 Орган опіки та піклування враховуючи та забезпечуючи найкращі 

інтереси малолітньої дитини вважає доцільним здійснення заявницею Гоп 

Людмилою Зигмунтівною своїх прав щодо спілкування та виховання онука 

ХХХХХ у формі побачень та спілкування в присутності матері Гоп Ірини 

Іванівни за місцем проживання дитини в терміни та періодичністю, яка може 

бути встановлена на розсуд суду з можливістю приїзду у дні встановлені судом 



для батька Гопа Олександра Анатолійовича вищевказаним рішення 

Баранівського районного суду. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №67 

Про погодження кандидатури  

Давидюк Світлани Анатоліївни  

на присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» 

Керуючись Законом України «Про державні нагороди», ст. 39 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента 

України №476 “Про почесні звання України”, №138/2003 “Про порядок 

представлення до нагородження та вручення державних нагород України”, 

№284/2016 «Про внесення змін до Положення про почесні звання України», 

розглянувши заяву з необхідними документами Давидюк С.А., враховуючи 

рішення комісії по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» (протокол №1 від 26.03.2021р.), виконавчий комітет 

Баранівської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити кандидатуру Давидюк Світлани Анатоліївни, ХХХХ р.н. 

жительки ХХХХХ на присвоєння почесного звання України «Мати-

героїня». 

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

клопотання та нагородний лист до Новоград-Волинської районної 

державної адміністрації щодо присвоєння Давидюк Світлані Анатоліївні 

почесного звання України «Мати-героїня». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук. 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №68 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування  

про доцільність зміни місця проживання дитини 

 

Керуючись ст.19, ст.141, ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, ст.12, ст.14, 

ст.15 Закону України «Про охорону дитинства», п.72 Порядку провадження 

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

затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008р. №866, розглянувши заяву 

Суса М.І., розглянувши проект висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради, враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Баранівської міської ради від 

26.03.2021 р., виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 

ради про доцільність зміни місця проживання малолітньої дитини, що 

додається. 

2. Зобов’язати Суса М.І. надати висновок органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради про доцільність зміни місця проживання 

малолітнього сина ХХХХХ до Баранівського районного суду 

Житомирської області. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук. 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                

  



Додаток до рішення  

                                                                                  виконавчого комітету № 68 

від 30.03.2021 р. 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність зміни місця проживання малолітньої дитини 

 

    До органу опіки та піклування Баранівської міської ради  надійшла 

заява від Суса Миколи Івановича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХ, щодо зміни 

місця проживання його малолітнього сина ХХХХХ, ХХХХ  р.н. з ним. 

 Ухвалою Баранівського районного суду Житомирської області від 

21.12.2020 року  відкрито загальне позовне провадження у справі за позовом 

Суса Миколи Івановича до Сус Світлани Анатоліївни про зміну місця 

проживання малолітньої дитини ХХХХХ та стягнення аліментів на його 

утримання. 

Встановлено, що заочним рішенням Баранівського районного суду від 

04.08.2020 року шлюб між Сусом М.І. та Сус С.А. розірвано, малолітнього 

сина ХХХХХ, ХХХХ р.н., залишено на проживання з матір’ю Сус Світланою 

Миколаївною до його повноліття.   

У процесі з’ясування обставин справи службою у справах дітей міської 

ради стало відомо, що після розірвання шлюбу між батьками, малолітній 

ХХХХХ фактично залишився проживати з батьком Сусом М.І. за адресою: 

ХХХХХ.  

Малолітній ХХХХХ навчається у Баранівському ліцеї № 2 ім. О.Сябрук 

в 3-В класі. Відповідно характеристики навчального закладу дитина 

доброзичлива, товариська, слухняна впевнена у собі. Згідно копії 

пояснювальної записки вихователя ГПД Желізняк Г.С., 13 листопада 2020 

року після бесіди мами Сус С.А. з сином ХХХХХ в класі, останній плакав і 

був знервований та не хотів спілкуватися з матір’ю. 

 Згідно акту обстеження умов проживання служби у справах дітей 

Баранівської міської ради від 01.02.2021 року, Сус М.І. створив належні умови 

для повноцінного розвитку, навчання та виховання дитини. Відповідно до 

довідки-характеристики, Сус М.І. до адміністративної відповідальності не 

притягувався, скарг та компрометуючих матеріалів відносно нього не 

надходило. Останній на диспансерному обліку у лікаря нарколога та психіатра 

не перебуває. 

Складні життєві обставини у сім’ї Суса М.І. не підтверджені, 

відповідно проведеного оцінювання потреб дитини в сім’ї від 05.02.2021 року, 

проведеного фахівцем із соціальної роботи управління соціального захисту 

населення міської ради. Відповідно оцінки батько належним чином виконує 

свої батьківські обов’язки по вихованню сина ХХХХХ, а саме: фактично 

доглядає за дитиною, щодня спілкується з дитиною, хвалить його, заохочує до 



розвитку, відводить дитину до школи. Надання соціальних послуг члени сім’ї 

не потребують.  

Згідно довідки про доходи Сус М.І. перебуває на обліку в Новоград-

Волинському об’єднаному управлінні ПФУ в Житомирській області та 

отримує пенсію по інвалідності в сумі 1712,00 грн. щомісячно. 

Щодо матері ХХХХХ службі відомо наступне: актом №36 від 

11.03.2021 року за підписом начальника ЖЕД №4 КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» 

підтверджується лише факт проживання Сус С.А., матері дитини за адресою 

ХХХХХ.  

Згідно довідки про доходи Сус С.А. працює в АТБ-МАРКЕТ м. Київ, 

має відповідний дохід. 

Будь-яку іншу інформацію відносно себе, Сус С.А. до служби у справах 

дітей міської ради не надавала. На засідання комісії з питань захисту прав 

дитини двічі не з’явилася, про що була повідомлена. 

Враховуючи те, що дитина ХХХХХ  на даний час проживає з батьком 

Сусом М.І.,  останній має право користуватися усіма законними на це пільгами 

та виплатами передбаченими законом. 

Керуючись ст.ст. 160, 161 Сімейного кодексу України, ст. 72 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866 орган 

опіки та піклування Баранівської міської ради вважає за доцільне змінити 

місце проживання малолітнього ХХХХХ, ХХХХ р.н., що визначене 

відповідно до заочного рішення Баранівського районного суду Житомирської 

області від 04.08.2020 року з матір’ю Сус С.А. та визначити у судовому 

порядку місцем проживання малолітнього ХХХХХ, ХХХХ р.н. з батьком 

Сусом Миколою Івановичем ХХХХ р.н. 

 

 

 

                                                                                                       

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

 

 

 

 

Кучинська І.В. 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31 березня 2021 року №69 

Про затвердження висновку 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 19, статтею 164, статтею 165 

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, 

розглянувши проект висновку органу опіки та піклування Баранівської міської 

ради про доцільність позбавлення батьківських прав, враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини від 26.03.2021 року, виходячи з 

найкращих інтересів дітей та захисту їх права на належне виховання, 

утримання та догляд, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 

ради про доцільність позбавлення батьківських прав  

 гр. Фіщук Єву Дмитрівну, ХХХХ р.н. (місце реєстрації та фактичного 

проживання ХХХХХ)  відносно малолітніх ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, 

ХХХХ р.н., неповнолітньої ХХХХХ, ХХХХ р.н. 

 гр. Бондаря Юрія Олександровича, ХХХХ р.н. (місце реєстрації та 

фактичного проживання ХХХХХ) відносно малолітнього ХХХХХ, ХХХХ р.н. 

у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей. 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук. 
 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток до рішення 

                                                                                  виконавчого комітету № 69 

від 30.03.2021 р.   

  

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

 

 З 09.07.2020 р. на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах служби у справах дітей перебувають малолітні ХХХХХ, ХХХХ 

р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н. та неповнолітня ХХХХХ, ХХХХ р.н. по причині 

ухилення матері Фіщук Єви Дмитрівни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХ від 

виконання батьківських обов’язків. 

          Батьком ХХХХХ, ХХХХ р.н. є Бондар Юрій Олександрович, ХХХХ р.н.,  

житель ХХХХХ. 

 Згідно копії свідоцтва про смерть серії ХХ №ХХХХ батько 

неповнолітньої ХХХХХ, ХХХХ р.н. – Малахівський Сергій Леонідович, 

помер 14.05.2018 року в с. Вільха Романівського району Житомирської 

області. 

 Згідно свідоцтва про смерть серії ХХ №ХХХХ батько малолітнього 

ХХХХ -  Хмільовський Богдан Адамович, помер 21.03.2013 року в с. Марківка 

Баранівського району Житомирської області.  

 У зв’язку із відсутністю належної турботи про дітей систематично 

суб’єктами організації соціального захисту дітей громади проводилася 

профілактична робота з батьками дітей Фіщук Є.Д. та Бондаром Ю.О. щодо 

наслідків безвідповідального батьківства за їх місцем проживання. 

 Питання стану утримання та виховання дітей у вказаній сім’ї 

неодноразово розглядалося на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті міської ради (12.06.2020, 26.06.2020, 20.01.2021, 

26.03.2021). 

 З метою соціальної підтримки сім’ю Фіщук Є.Д. направлено під 

соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи УСЗН міської ради 

(01.04.2020 р. по 25.01.2021р.).  

 На засіданні комісії з питань захисту прав дитини  20.01.2021р. УСЗН 

міської ради рекомендовано продовжити надання соціальних послуг ФСР 

вказаній сім’ї, так як складні життєві обставини в сім’ї не зникли та відсутні 

підстави для зняття дітей з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах служби у справах дітей. На засіданні у власній присутності Фіщук 

Є.Д. з дітьми пропоновано скористатися послугами реабілітаційного центру 

або центру соціально-психологічної допомоги, на що Фіщук Є.Д. погодилася, 

вкотре попереджено про наслідки безвідповідального батьківства. 

З 25.01.2021 року Фіщук Є.Д. з дітьми добровільно зараховані до Центру 

Реабілітації «Крапка відліку» терміном на 1 рік. Однак, Єва була виключена з 

Центру 24.03.2021 року, у зв’язку з її небажання перебувати в даному закладі.  



  З 24.03.2021 року Фіщук Є.Д. повернулася з центру реабілітації до місця 

свого постійного проживання, проте, неповнолітню доньку ХХХХХ, ХХХХ 

р.н., за власною заявою залишила у Центрі, мотивуючи це тим, що остання має 

пройти ЗНО в Улашівській ЗОШ 1-3 ступенів ім. Володимира Марковського 

Славутського району Хмельницької області 

 Адміністрація Баранівського ліцею №2 неодноразово зверталася із 

зверненнями щодо вжиття заходів до гр. Фіщук Єви Дмитрівни через 

неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання свого сина 

ХХХХХ, який некоректно поводиться до однокласників, порушує шкільну 

дисципліну.  

Незважаючи на контроль та підтримку відповідних служб, проведені 

превентивні та мотивуючі заходи впливу на батьків, поведінка та ставлення 

Фіщук Є.Д., Бондаря Ю.О. до виховання дітей не змінилися, батьки надалі 

ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. 

  Враховуючи вищезазначене, керуючись чинним законодавством 

виконавчий комітет Баранівської міської ради вважає за доцільне позбавити 

гр. Фіщук Єву Дмитрівну, ХХХХ р.н., жительку ХХХХХ батьківських прав 

відносно малолітніх ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н., 

неповнолітньої ХХХХХ, ХХХХ р.н., а також гр. Бондаря Юрія 

Олександровича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХ відносно ХХХХХ, ХХХХ р.н.  

 

 

 

 

 

     Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 

 

 

                                      

 

 

 

Кучинська І.В. 

 

 


