
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.10.2021 року                                                                                            № 174 
 

Про стан виконання міського бюджету   
за 9 місяців 2021 року 

 
    Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О.В. про стан виконання  міського бюджету за 9 
місяців 2021 року, на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного 
кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника відділу фінансів міської ради Василевського О.В. 
про стан виконання бюджету  Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади за 9 місяців 2021 року взяти до відома. (Додаток 1) 

2. Схвалити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського 
бюджету за 9 місяців 2021 року:   

 за  доходами: 155071563,58  гривень;  

 за видатками:  147870765,34 гривень, у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 145236929,06 гривень;  

 видатки в сумі 136828704,48 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 9834634,52 гривень; 

 видатки в сумі 11042060,86 гривень  

3. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  
(за захищеними статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) 
в сумі 4903183,80 гривень. З огляду на наявність кредиторської заборгованості 
станом на 01.10.2021 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.  

 

 

Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ   

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету                            Тетяна КРАВЧУК 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету №174 

від 29.10.2021 року  

  

Інформація 
про виконання дохідної частини бюджету міської ради 

за дев’ять місяців 2021 року 
 
          Фінансовий ресурс бюджету територіальної громади на 2021 рік 
сформований з урахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного 
кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих 
бюджетів та міжбюджетних відносин. 
    За період січень – вересень 2021 року до загального фонду міського 
бюджету, згідно планових показників з врахуванням змін (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) надійшло власних надходжень в сумі 63336,1 тис. 
грн., тобто сума отриманих доходів є меншою від планових показників на цей 
період на 11895,4 тис. грн., а також є на 10232,6 тис. грн. або 19,3 % більшою 
від доходів аналогічного періоду минулого року. 
      Із тринадцяти джерел доходів, що формували загальний фонд та були 
заплановані на період січень-вересень цього року виконання досягнуто по усіх 
за винятком податку на доходи фізичних осіб, який є основним дохідним 
джерелом ( питома вага – 61,4%) та по акцизному податку з пального, що і 
вплинуло на невиконання дохідної частини в цілому.    
      За звітний період податку на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 38898,8 
тис. грн., що менше планових показників з врахуванням змін на 13329,8 тис. 
грн. або на 25,5 % і більше ніж  за дев’ять місяців 2020 року на 6925,6 тис. грн. 
або на 21,7 %. Ріст вказаних надходжень в порівнянні з відповідним періодом 
минулого року обумовлено збільшенням гарантованого державою розміру 
мінімальної заробітної плати та індексації.  
       Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у січні – 
вересні 2021 року були: відділ освіти міської ради (7845,6 тис. грн.),  ДП 
«Баранівське лісомисливське господарство» (4830,3 тис. грн.), КНП 
«Баранівська центральна лікарня» (2677,5 тис. грн.), ТОВ «Органік Мілк» 
(1952,4 тис. грн.), ТОВ  «Агровест Груп» (1076,9 тис. грн.), КНП «ПМСД» 
(924,9 тис. грн.), ТОВ «Баранівський молокозавод»  (521,2 тис. грн.), СТОВ 
«Мирославель Агро» (678,4 тис. грн.), СП «ТОВ РІФ-1» - (590,0 тис. грн.),  АТ 
«Житомиробленерго» (922,4 тис. грн.)  та інші платники .  
       Наступним за значенням щодо наповнення дохідної частини бюджету 
Баранівської міської ради є єдиний податок, якого одержано 11892,7 тис. грн. 
або більше планових показників з врахуванням змін на 491,7 тис. грн. (104,3%). 
Питома вага в загальному фонді міського бюджету – 18,8 %. В порівнянні з 
січнем-вереснем 2020 роком єдиного податку надійшло більше на 2655,9 тис. 
грн. або 28,8 %. Єдиний податок з юридичних осіб  в звітному періоді складає 



1005,7 тис. грн., єдиний податок з фізичних осіб – 9949,1 тис. грн., єдиний 
податок з сільськогосподарських товаровиробників – 937,9 тис. грн. 
          Протягом дев’яти місяців бюджет міста поповнився платою за землю на 
суму 6029,4 тис. грн., понад план одержано 311,0 тис. грн. і відсоток виконання 
складає 105,4. Орендна плата з юридичних та фізичних осіб становить 4859,9 
тис. грн., земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 1169,5 тис. грн. В 
порівнянні з  минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 
1127,8 тис. грн. в т. ч. орендна плата з юридичних осіб - на 1120,5 тис. грн. 
Платником орендної плати ТОВ «САНВІН 11»   сплачено 1288,0 тис. грн., а 
також: ТОВ «Агровест Груп» - 959,7 тис.грн., ДП «Шпат» - 250,8 тис.грн.,  
СТОВ «Мирославель Агро» - 195,9 тис.грн., ДП «Баранівське лісомисливське 
господарство» - 295,7 тис.грн., АТ «Житомиргаз» - 165,1тис.грн. 
        Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів як державного 
так і місцевого значення надійшло в сумі 2265,6 тис. грн., або менше ніж у 2020  
році (січень-вересень) на 907,5 тис. грн. (28,6 %).  
 
       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 міста отримав 791,1 тис.грн. 
       Основними платниками лісової рентної плати до бюджетів усіх рівнів є ДП 
«Баранівське лісомисливське господарство», яке сплатило бюджету міста 
2021,7 тис. грн., ДП «Романівський лісгосп АПК» - 241,0 тис. грн. 
         Акцизного податку протягом січня-вересня одержано 2248,3 тис. грн. із 
них від реалізації алкогольних та тютюнових виробів – 1057,6 тис. грн. від 
реалізації пального – 1190,7 тис. грн.  
        По інших джерелах доходів надходження склали 1983,3 тис. грн. Серед 
них - плата за надання адміністративних послуг – 950,8 тис. грн., державне 
мито – 109,9 тис. грн., адміністративні штрафи та інші санкції – 71,5 тис. грн., 
податок на прибуток підприємств комунальної власності – 5,9 тис. грн., плата 
за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення – 37,9 тис. 
грн., податок на нерухоме майно – 742,7 тис. грн., транспортний податок – 23,0 
тис. грн., оренда водних об’єктів – 0,7 тис. грн., інші надходження – 40,9 тис. 
грн. 
 
         Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) 
за дев’ять місяців цього року  складають 7387,8 тис. грн., що більше уточнених 
планових показників на 840,6 тис. грн. або 112,8%. Найбільшу питому вагу в 
спеціальному фонді займають власні  надходження  бюджетних установ – 86,7 
% або 6407,9 тис. грн., серед них: надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 3172,0 тис. грн., 
інші джерела власних надходжень – 3235,9 тис. грн. 
       Коштів від продажу земельних ділянок отримано в сумі 175,9 тис. грн., 
коштів від відчуження майна – 684,7 тис. грн., екологічного податку – 56,4 тис. 
грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища 59,3 тис. грн.  
 



       Також протягом січня-вересня 2021 року надійшли міжбюджетні 
трансферти, в тому числі: 

- По загальному фонду – 81900,8тис.грн. (базова дотація – 19053,0тис.грн., 
освітня субвенція – 54591,1тис.грн., додаткова дотація – 1846,1тис.грн., 
інші субвенції – 6410,6,0тис.грн.). 

- По спеціальному фонду – 2446,9тис.грн. (кошти гранту ЄС – 
646,9тис.грн., субвенція на соціально-економічний розвиток – 
1650,0тис.грн., інші субвенції – 150,0тис.грн.). 

       За 9 місяців 2021 року видатки міського бюджету становлять 
147870,8тис.грн., в тому числі: 

- По загальному фонду – 136828,7тис.грн. 
- По спеціальному фонду – 11042,1тис.грн. 

        В загальній сумі видатки по відповідних галузях становлять: 
- Державне управління – 18994,2тис.грн. або 12,8%; 
- Освіта – 98435,2тис.грн. або 66,5%; 
- Охорона здоров’я – 2903,8тис.грн. або 2,0%; 
- Соціальний захист – 5623,8тис.грн. або 3,8%; 
- Культура і мистецтво – 6299,3тис.грн. або 4,3%; 
- Фізична культура та спорт – 1822,8тис.грн. або 1,2%; 
- Житлово-комунальне господарство – 8211,9тис.грн. або 5,6%; 
- Інші – 5579,8тис.грн. або 3,8%.  

     За економічною класифікацією видатки складаються: 
- Оплата праці з нарахуваннями – 123635,9тис.грн. або 83,6%; 
- Оплата за харчування – 2312,7тис.грн. або 1,6%; 
- Оплата за енергоносії – 4711,5тис.грн. або 3,2%; 
- Капітальні видатки – 6599,7тис.грн або 4,5%; 
- Інші видатки – 10611,0тис.грн. або 7,2%. 

      Станом на 01.09.2021 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 
4903,2тис.грн., в тому числі: 

- Оплата праці з нарахуваннями – 4106,8тис.грн. або 83,7% від загальної 
суми заборгованості (освіта – 2030,4тис.грн. (49,4%), державне 
управління – 1002,5тис.грн. (24,4%), соціальний захист – 232,4тис.грн. 
(5,7%), культура та спорт – 560,9тис.грн. (13,7%), житлово-комунальне 
господарство – 280,7тис.грн. (6,8%); 

- Оплата за продукти харчування – 237,1тис.грн. або 4,8%; 
- Інші видатки – 559,3тис.грн. або 11,4%. 

 
 
                                              
Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету                            Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 
  



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.10.2021                                                                                             №175 

 Про стан роботи виконавчого комітету 
 міської ради із зверненнями громадян 
 за 9 місяців 2021 року 

 

Заслухавши інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету Кравчук Т.В. про стан роботи виконавчого комітету міської ради із 
зверненнями громадян за 9 місяців 2021 року, керуючись пп.1 п.б ч.1 ст.38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 
 
ВИРІШИВ:  
 
1. Інформацію  керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Кравчук Т.В. про стан роботи виконавчого комітету міської ради із 
зверненнями громадян за 9 місяців 2021 року взяти до відома.  

 
 
 
 
Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 
 



ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян 

у виконкомі Баранівської міської ради 

за 9 місяців 2021 року 
  

Протягом 9 місяців 2021 року виконавчий комітет Баранівської міської 
ради працював над вдосконаленням роботи зі зверненнями громадян відповідно 
до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента 
України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних 
рішень виконавчого комітету ради, розпоряджень міського голови. 

Баранівська міська рада забезпечує доступ громадян до інформації, якою 
володіє шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення  (крім тієї, 
розповсюдження якої обмежено законодавством України), а саме:  на 
офіційному веб сайті  (http://www.otg.mrada-baranivka.gov.ua/).  

На інформаційних стендах в приміщенні ради для інформування 
населення міської ради розміщені: Закон України «Про звернення громадян»; 
графіки прийому громадян керівництвом ради ; відомості щодо можливостей 
надання заяв, скарг, запитів письмово на адресу міської ради  та/або 
електронною поштою,забезпечено функціонування «гарячої лінії» з питань, що 
належать до компетенції Баранівської міської ради та її виконавчих органів. 

Керівництвом ради першочергово розглядаються звернення, які надійшли 
від ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, сімей, в 
яких виховуються діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування. 
Протягом звітного періоду до Баранівської міської ради надійшло  416 
звернення громадян. 

Результати аналізу звернень за характером питань свідчать, що найбільша 
кількість з них стосується питань соціального захисту – 37 звернень, аграрної 
політики та земельних відносин – 41 звернень, комунального господарства – 94, 
надання матеріальної допомоги – 220, екологія – 7, інше – 24. 
За підсумками розгляду звернень вирішено позитивно – 391 звернення; надано 
роз’яснення 25 заявникам. 
Актуальними залишаються питання: 

 соціального захисту, надання матеріальної допомоги тяжкохворим 
мешканцям громади. 

 комунальних і земельних питань. 
Проведений аналіз звернень, які надійшли до виконкому, підтвердив 

актуальність питань комунального господарства, а саме: ремонт та оновлення 
мереж водопостачання, підключення домогосподарств до мереж 
водопостачання, ремонт вуличного освітлення та ремонт доріг. 

Аналіз кількості та характер звернень громадян, які звернулися до 
виконавчих органів міської ради протягом звітного періоду 2021 року, показав, 
що найбільша кількість звернень від пенсіонерів – 42, інвалідів – 50. Від 
учасників АТО – 1, учасників бойових дій – 1, народних депутатів – 5, депутата 
обласної ради – 1, депутата райради – 1, депутата міської ради – 1, багатодітної 



матері – 1, ветерана праці – 1. Забезпечується прийом звернень через «гарячу 
лінію» Баранівської міської ради, на яку за звітній період надійшло 20 звернень. 
На особистому прийомі в міського голови було 83 особи. Розглянкуто 60 
колективних звернень, 1 повторне (Кошова О.В.). 

Слід зазначити, що всі звернення, які надходять на адресу міської ради 
уважно розглядаються. Викладені факти ретельно перевіряються, докладаються 
зусилля до вирішення порушених у зверненнях питань. Загальним відділом 
 забезпечено належний контроль на відповідність нормам чинного 
законодавства відповідей заявникам. Правова допомога з порушених питань 
діяльності міської ради надається громадянам, як особисто, так і у телефонному 
режимі. 

Особливу увагу керівництво виконкому зосереджує на невідкладному та 
якісному задоволенні законних запитів громадян, на недопущенні надання 
необґрунтованих відповідей. 

Питання організації роботи зі зверненнями громадян перебуває на 
постійному контролі керівництва Баранівської міської ради. 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради і надалі буде 
забезпечувати якісний розгляд звернень громадян, оперативно вирішувати 
порушені громадянами питання, відповідно до вимог чинного законодавства. 
  

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 



      
       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.10.2021                                                                                                       №176 

Про затвердження розпоряджень 
міського голови  
 
 

Заслухавши інформацію керуючої справам (секретаря) виконавчого 
комітету Кравчук Т.В. про необхідність затвердження розпоряджень міського 
голови, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження міського голови №292-од від 30.09.2021 року 
«Про заходи щодо забезпечення проведення призову на строкову військову 
службу громадян України 1994-2003 років народження у жовтні-грудні 
2021 року»» (додається). 

2. Затвердити розпорядження міського голови №306-од від 11.10.2021 року 
«Про надання дозволу на  торгівлю саджанцями та фруктами у 
м.Баранівка» (додається). 

3. Затвердити розпорядження міського голови №308-од від 11.10.2021 року 
«Про надання дозволу на  торгівлю саджанцями та фруктами у 
м.Баранівка» (додається). 

4. Затвердити розпорядження міського голови №310-од від 11.10.2021 року 
«Про надання дозволу на  розміщення вказівників у м.Баранівка» 
(додається). 
 

 
 
 
Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами  
(секретар) виконкому                                                    Тетяна КРАВЧУК 



                                                                                                             

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
29.10.2021 р.                                                                          №177 
  
Про надання одноразової 
матеріальної допомоги 

 
Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової допомоги 

на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи 
протокол  від 27.10.2021 року засідання комісії по розгляду звернень громадян 
щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської 
територіальної громади, 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 (Василевський О.В.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 20 000 гривень (двадцять тисяч гривень 00 коп) на рахунок 
управління соціального захисту населення міської ради для виплати 20 
000 гривень ( двадцять 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) виконавчого комітету                                          Тетяна КРАВЧУК 

        
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
29.10.2021 року                                                                                               № 178 
 
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 
зверненнь, 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: 

5. 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. 

6. Відділу фінансів міської ради ( Василевський О.В.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 1 000 гривень ( одна тисяча гривень 00 коп) на рахунок 
управління соціального захисту населення міської ради для виплати 1 000 
гривень ( одна тисяча  гривень 00 коп). 

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

8. 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 
 
29.10.2021 року                                                                                № 179                                                                                                    
 
Про затвердження Положення  
про спеціальну комісію з ліквідації  
наслідків надзвичайних ситуацій  
техногенного та природного характеру  
місцевого рівня 
 

Керуючись підпунктом 2 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту 
України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 843 «Про 
затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 
Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та 
об'єктового рівня», з метою оперативного та всебічного вирішення питань, 
пов’язаних з організацією та виконаннмя заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня,  
виконком Баранівської міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити  Положення про спеціальну комісію з  ліквідації  
надзвичайних  ситуацій техногенного  та природного характеру  місцевого 
рівня, що додається  

 
2. Координацію роботи та контроль щодо виконанням даного 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 
 

 



          ЗАТВЕРДЖЕНО  
          рішення виконавчого комітету 

                                                                                 29.10.2021   року   № 179 
ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних  
ситуацій техногенного та природного характеру  

місцевого рівня  
     1. Спеціальна  комісія  з  ліквідації  надзвичайних  ситуацій техногенного  та 
природного характеру  місцевого рівня (далі - комісія) є координаційним 
органом,  який утворюється  рішенням  виконавчого комітету Баранівської 
міської ради  у  разі  виникнення  надзвичайної ситуації на території 
Баранівської територіальної громади.  
     2. Комісія  у   своїй   діяльності   керується   Конституцією та  законами 
України,  актами Президента України і Кабінету   Міністрів   України,   цим   
Положенням    та    іншими нормативно-правовими актами.  
     3. Основними завданнями комісії є:  
     організація виконання    плану    заходів   щодо   ліквідації надзвичайної 
ситуації техногенного та природного характеру;  
     формування плану заходів щодо захисту населення  і  територій від наслідків 
надзвичайної ситуації;  
     безпосередня організація     та     координація    діяльності  структурних  
підрозділів  місцевого   органу   виконавчої   влади, підприємств, установ та 
організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації;  
     забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.  
     4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  
     координує діяльність структурних підрозділів місцевого органу виконавчої  
влади,  органу місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій,  
пов'язану з виконанням комплексу робіт  з ліквідації  надзвичайної  ситуації,  
забезпечення  життєдіяльності постраждалого  населення,  функціонування   
об'єктів   соціальної, комунально-побутової,  промислової  та аграрної сфери,  
проведення відбудовних робіт;  
     визначає першочергові заходи щодо проведення  рятувальних  та інших 
невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації;  
     організовує роботу  щодо  ліквідації надзвичайної ситуації та визначає 
комплекс заходів щодо ліквідації її наслідків;  
     залучає до  проведення  робіт   з   ліквідації   надзвичайної ситуації  та  
відбудовних  робіт  відповідні  аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, 
медичні та інші формування;  
     вносить до сесії міської ради пропозиції стосовно виділення  додаткових  
коштів  для здійснення  першочергових  заходів  щодо  ліквідації  надзвичайної 
ситуації;  
     вивчає ситуацію,  що  склалася,  та  готує  інформацію   МНС, керівництву 
відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування,  підприємства,  установи та  організації про вжиття заходів 
реагування на надзвичайну ситуацію,  причини її виникнення, хід відбудовних 
робіт;  



     організовує роботу,  пов'язану з визначенням розміру  збитків унаслідок 
надзвичайної ситуації, та затверджує відповідні акти;  
     організовує інформування  населення про стан справ,  наслідки та прогноз  
розвитку  надзвичайної  ситуації,  хід  ліквідації  та правила поведінки;  
     організовує проведення    моніторингу   стану   довкілля   на території, що 
зазнала впливу надзвичайної ситуації;  
     здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації;  
    вносить керівництву міської ради пропозиції про заохочення осіб,  які брали 
участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації та проведенні відбудовних робіт;  
     організовує надання допомоги потерпілим  та  сім'ям  загиблих унаслідок 
надзвичайної ситуації;  
     виконує інші  необхідні  функції  з  ліквідації  надзвичайної ситуації у межах 
своїх повноважень.  
     5. Комісія має право:  
     залучати у разі потреби в  установленому  порядку  до  роботи комісії   
працівників  структурних  підрозділів  місцевих  органів виконавчої влади,  
міської ради,  підприємств, установ та організацій;  
     давати структурним  підрозділам  місцевих  органів виконавчої  
влади,  міської ради, керівництву підприємств, установ та організацій 
відповідні доручення з питань,  що належать до її компетенції;  
     утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань,  що належать  
до  її  компетенції,  робочі  групи із залученням до них відповідних спеціалістів 
підприємств,  установ та  організацій  за погодженням з їх керівниками.  
     6. Роботою  комісії  керує  її  голова,  а у разі відсутності голови - його  один  
із  заступників.  Голова комісії,   його   заступники   та   персональний   склад   
комісії затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради з 
урахуванням рівня надзвичайної ситуації.  
     7. Періодичність, термін та місце проведення засідань комісії визначається  її  
головою.  Рішення  комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 
голосів присутніх  на  засіданні  членів  і оформляється ротоколом, що 
підписується головою комісії.  
     Рішення комісії,   прийняті   у   межах   її  повноважень,  є обов'язковими для 
виконання  місцевим  органом  виконавчої  влади, органом  місцевого  
самоврядування,  підприємством,  установою  та організацією.  
     8. За членами комісії на  час  виконання  покладених  на  них обов'язків 
зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.  
     9. Транспортне   обслуговування   членів  комісії  на  період надзвичайної 
ситуації здійснюється  за  рахунок  міської ради.  
     10. Організація побутового обслуговування членів комісії  під час  роботи  в 
зоні надзвичайної ситуації покладається на міську раду та підприємства,  
установи та організації, території яких знаходяться в межах цієї зони.  
     Члени комісії  на  період  проведення  робіт   з   ліквідації наслідків  
надзвичайної  ситуації  забезпечуються  у  разі потреби спеціальним одягом та 
засобами індивідуального захисту за  рахунок  міської ради. 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.10.2021 року          №180 
 
Про затвердження заходів  
з відзначення 03 грудня 2021 року 
Міжнародного дня осіб з інвалідністю  
 

Відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні», ст.34 «Про місцеве самоврядування в Україні» 
розпорядження Президента України від 28.11.1992 № 185/92 – рп «Про 
відзначення Міжнародного дня інвалідів в Україні» та з метою привернення 
уваги суспільства, громадських  та  інших організацій до проблем осіб з 
інвалідністю, надання рівних з усіма громадянами можливостей для участі в 
політичній, економічній і соціальній сферах життя та відзначення на території 
Баранівської територіальної громади Міжнародного дня осіб з інвалідністю, 
виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ:  
 
1. Затвердити заходи з відзначення 03 грудня 2021 року Міжнародного дня осіб 
з інвалідністю, що додаються.  
2. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради ( 
Н.В.Нікітчина) та структурним підрозділам Баранівської міської ради 
забезпечити виконання затверджених заходів у встановлені терміни та з 
дотриманням карантинних обмежень.  
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  заступника  міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради І.В. Приймак. 

 
 
 
 

Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ  
 
 

Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету                         Тетяна КРАВЧУК 

 
    

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                     Рішенням виконкому 

                                                                                     29.10.2021 року  
№180 

  
 

ЗАХОДИ  
з відзначення 03 грудня 2021 року Міжнародного дня осіб з інвалідністю 

у Баранівській ТГ 
 

 1.Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких осіб з 
інвалідністю та сімей, в яких двоє і більше осіб мають інвалідність, для поліпшення 
соціально-побутового обслуговування даних категорій осіб.  

                                     УСЗН міської ради 
листопад-грудень 2021 року  

2. Провести «День відкритих дверей» в центрі надання соціальних послуг та 
багатофункціональному  центрі реабілітації управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради для осіб та  дітей з інвалідністю. 

                                    УСЗН міської ради 
                                                                                   03 грудня 2021 року  

3. Проводити опитування щодо подальшого розвитку соціальних послуг у Баранівській ТГ 
                                                                                   УСЗН міської ради 

Постійно 
4.Співпрацювати з благодійними організаціями, релігійними конфесіями, підприємствами, 
установами та організаціями всіх форм власності з метою надання матеріальної та 
гуманітарної допомоги особам та дітям з інвалідністю, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. 

                                     УСЗН міської ради 
          Постійно                                                                     

5. Забезпечити особам з інвалідністю переважне право на влаштування до будинків-
інтернатів та зарахування на соціально- побутове обслуговування до центру надання 
соціальних послуг управління соціального захисту населення Баранівської міської ради.  
 

                                   УСЗН міської ради 
Постійно  

6. Продовжувати роботу щодо створення вільного доступу для осіб з інвалідністю до 
об’єктів соціального та громадського призначення громади (облаштування пандусами, 
пониження бордюр, тощо).  

Відділ містобудування, архітектури,                       
земельних відносин  та комунальної 
власності  міської ради,  структурні 
підрозділи  міської ради  
Постійно 
  

7. Забезпечити  висвітлення в засобах масової інформації заходів, приурочених 
Міжнародному дню осіб з інвалідністю та розміщення публікацій з питань соціального 
захисту осіб з інвалідністю.  
                                                                                  Загальний відділ міської ради  

Постійно  

 
 
Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету                                             Тетяна КРАВЧУК 
                                                                                                           



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
 виконавчого комітету 

  
29.10.2021 р.                                                                                              №181 
  
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 26.02.2021 року №22 «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету №22 від 21.01.2021року «Про встановлення вартості 
харчування у закладах освіти міської ради на 2021 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 2021/2022 навчальному році (список 
додається). 

2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Бортнік О.В.) довести дане 
рішення до відома директорів загальноосвітніх шкіл.  

3. Начальнику відділу фінансів міської ради (Василевському О.В.) 
передбачити 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 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 

     №181 від  29.10.2021 р. 
 
 

Список дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують 
безкоштовного харчування 

 
№п 

/п 

Прізвище ім’я по батькові Клас  Адреса проживання 

1 Войтюк Вікторія Вікторівна 3 ХХХХ 

2 Матвійчук Павло Юрійович 5 ХХХХ 

3 Селюченко Каріна Валентинівна 4 ХХХХ 

4 Селюченко Сергій Валентинович 3 ХХХХ 

5 Селюченко Аліна Валентинівна 2 ХХХХ 

6 Селюченко Олеся Валентинівна ДНЗ ХХХХ 

7 Шкабара Вероніка Сергіївна 9 ХХХХ 

8 Шкабара Сергій Сергійович  6 ХХХХ 

 
 
 

Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                          Тетяна КРАВЧУК 

  



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.10.2021                                                                                                                           №182 

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 м. Баранівка, ІІ пров. Садовий, 3, який належить на праві 
приватної власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «ІІ пров. Садовий, 6, м. Баранівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка вул. Зарічна, 46, який належить в рівних 
частинах на праві приватної власності ХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Зарічна, 48, 
смт. Полянка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації.. 
3. Присвоїти житловому будинку в c. Смолдирів, для оформлення права власності 
ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Загребельна, 51, с. Смолдирів» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в c. Берестівка, для оформлення права власності ХХХХ 
нову поштову адресу: «вул. Центральна, 76, с. Берестівка» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 
5. Присвоїти житловому будинку в c. Смолдирів, для оформлення права власності ХХХХХ 
нову поштову адресу: «вул. Загребельна, 52, с. Смолдирів» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 
6. Присвоїти житловому будинку в с. Зеремля, вул. Колгоспна, 1, для оформлення права 
власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Колгоспна, 1-А, с. Смолдирів» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
7. Присвоїти квартирі в житловому будинку в м. Баранівка, вул. Західна, 12, кв.1,  який 
належить на праві приватної власності ХХХХХХХХХ, нову поштову адресу: «вул. Західна, 
12, кв.1-А, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
8. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Першотравенська, 23, кв.1, який 
належить на праві спільної часткової приватної власності ХХХХХХ нову поштову адресу: 
«вул. Першотравенська, 23-Б, кв.1, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
9. Присвоїти квартирі в житловому будинку в смт. Полянка, вул. Зарічна, 48,  який належить 
на праві приватної власності ХХХХХХХ, нову поштову адресу: «вул. Зарічна, 50, смт. 
Полянка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
10. Присвоїти квартирі в житловому будинку в смт. Полянка, вул. Зелена, 13,  який належить 
на праві приватної власності ХХХХХХХХХ, нову поштову адресу: «вул. Зелена, 17, смт. 
Полянка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
11. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, для оформлення права власності ХХХХХ 
нову поштову адресу: «вул. Житомирська, 3, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 



12. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, І-й пров. Софіївський, 23/2, для 
оформлення права власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І-й пров. Софіївський, 
23, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
13.  Зобов’язати ХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
14.   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 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
29.10.2021                                                                                                           №183 
Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  

Розглянувши заяву Лисюк Катерини Володимирівни про надання дозволу 
на встановлення тимчасової споруди, 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 гр. Лисюк Катерині Володимирівні, яка зареєстрована по 
ХХХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Зарічна, в м. Баранівка, Житомирської 
області. 
2. Зобов’язати гр. Лисюк К.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. 

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 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.10.2021 року                                                                                           № 184                   
 
Про призначення опікуна  
над ХХХХХХХХХ 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту 
«б» статті 34 Закону України «Про місцеве саоврядування в Україні», статтею 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, 
статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866, розглянувши подання служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 28.10.2021 р., враховуючи рішення комісії з 
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 
28.10.2021 р., виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над дітьми-сиротами ХХХХХХХ та призначити 
опікуна над ними Зарудську Ніну Олександрівну, ХХХХ р.н., жительку 
ХХХХХХХХ. 

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 
психічний розвиток дітей на опікуна Зарудську Н.О. 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) 
здійснювати постійний контроль за умовами проживання та виховання 
зазначених дітей в сім’ї опікуна Зарудської Н.О. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук 
 

          Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ  
 
 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                   Тетяна КРАВЧУК 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.10.2021 року                                                                                             № 185                                                                                               
 
Про затвердження висновку 
органу опіки та піклування  
щодо доцільності позбавлення  
батьківських прав та призначення 
опікуна над дитиною 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 164, 171, 180 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 висновок органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини від 28.10.2021 р, виходячи з інтересів дитини та захисту її 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. Лавренюка 
Олександра Васильовича, ХХХХ, жителя ХХХХХХ батьківських прав 
відносно ХХХХХХХХХХХ та призначення Зарудської Ніни 
Олександрівни опікуном над дитиною (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 
 

Додаток  

 



до  виконавчого комітету 
      № 185 від 29.10.2021 р.

   
ВИСНОВОК 

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

опікуна над дитиною 
  Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, розглянуто 
звернення гр. Зарудської Ніни Олександрівни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХХ 
про надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 
батьківських прав гр. Лавренюка Олександра Васильовича, ХХХХ р.н., жителя 
ХХХХХХХ відносно ХХХХХХХХ та подання до суду про призначення її 
опікуном над дитиною. 

Для розгляду зазначеної справи Зарудська Н.О. надала копії необхідних 
документів. 

Гр. Лавренюк Олександр Васильович, ХХХХХХХ є батьком ХХХХХ та зі 
слів заявниці, з моменту народження сина з ним не проживав, вихованням сина 
не займався, батьківських обов’язків не виконує. Відповідно до свідоцтва про 
розірвання шлюбу від ХХХХХХХ шлюб між померлою дочкою заявниці та 
Лавренюком О.В. розірвано у 2011 році. 

Відповідно довідки-характеристики старости Кашперівського 
старостинського округу Лавренюк О.В. характеризується посередньо, схильний 
до вживання спиртних напоїв. 
 В ході бесіди з Лавренюком О.В. йому було запропоновано забрати до 
себе та відповідно здійснювати догляд та виховання свого сина, однак він 
повідомив, що біологічним батьком дитини не являється, також у зв’язку з 
сімейними та іншими життєвими обставинами не може взяти до себе на 
проживання та утримання ХХХХХХХ, не заперечує щоб він проживав і 
виховувався в своєї бабусі Зарудської Н.О. Лавренюк О.В. згоден на 
позбавлення його батьківських прав, про що 14.09.2021 р. написав відповідну 
заяву на ім’я начальника служби у справах дітей міської ради.  

Щодо питання призначення Зарудської Н.О. опікуном над дитиною 
службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 
зазначеної справи. Встановлено, що малолітній ХХХХХХХ є рідним онуком 
заявниці. Після смерті у вересні 2021 р. матері - Зарудської Тетяни Віталіївни 
дитина раз із ХХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХХХ, ХХХХ р.н. проживає, 
виховується в сім’ї бабусі Зарудської Н.О. Лавренюк О.В. є бувшим чоловіком 
померлої дочки заявниці та батьком лише ХХХХХХ. 

ХХХХХХХХХХ отримали статус дітей-сиріт,  так як наявні витяги з 
державного реєстру актів цивільного стану про запис відомостей про батька за 



ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. Питання призначення Зарудської Н.О. 
опікуном над вказаними дітьми буде вирішено органом опіки та піклування. 
 Працівниками служби у справах дітей 14.09.2021 р. здійснено обстеження 
матеріально-побутових умов по місцю проживання заявниці та з`ясовано, що 
для дітей створені належні умови для повноцінного розвитку, навчання та 
виховання. Сім’я має достатній матеріальний достаток. Проживають 
дерев’яному будинку в задовільному житловому стані. Побутові умови 
проживання та предмети побуту в належному стані. Санітарний стан житла 
підтримується. Діти забезпечені повноцінним харчуванням, необхідним 
навчальним інвентарем, приладдям, одягом та взуттям в належному обсязі 
відповідно до сезону, іграшками та іншими необхідними речами. Для дітей 
облаштовані місця для сну, відпочинку та проведення дозвілля. За результатами 
обстеження матеріально-побутових умов проживання складено відповідний 
акт. 
  За місцем проживання Зарудська Н.О. характеризуються позитивно, 
скарг щодо поведінки зазначеної сім’ї та компрометуючих матеріалів не 
надходило. За місцем навчання діти також характеризуються з позитивної 
сторони. Шкідливих звичок не має. 
 Стосунки в сім’ї заявниці доброзичливі, дружні, сімейних конфліктів та 
серйозних непорозумінь не виникає. Діти мають бажання і надалі проживати в 
сім’ї бабусі та хочуть щоб вона була їх опікуном.  
 Зарудська Н.О. надала необхідні документи службі у справах дітей  для  
призначення її опікуном над дітьми, передбачені п. 40 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 року № 866.  
 Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, ст.171, ст.180 
Сімейного кодексу України, Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 з метою 
захисту законних прав та інтересів дитини, зважаючи на факти встановлені в 
процесі з’ясування обставин справи, виконавчий комітет Баранівської міської 
ради вважає за доцільне позбавити гр. Лавренюка Олександра Васильовича, 
ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХ батьківських прав відносно ХХХХХХХХ.  
 Керуючись п. 3 ст. 60 Цивільного кодексу України, розглянувши надані 
заявницею документи та враховуючи думку дитини, орган опіки та піклування 
Баранівської міської ради вважає за доцільне у разі задоволення судом позову 
про позбавлення батьківських прав гр. Лавренюка Олександра Васильовича, 
ХХХХ р.н. відносно ХХХХХХХХ, призначити опікуном дитини його бабусю 
на утримання та вихованні якої він перебуває – Зарудську Ніну Олександрівну,  
ХХХХ р.н. 

Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ                                                          



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
від  29 жовтня 2021 року       № 186 
 
Про покладання обов’язків за ведення 
військового обліку призовників   і   
військовозобов’язаних    та   бронювання  
військовозобов’язаних на старост  
старостинських округів Баранівської  
міської ради 
 
        Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 
«Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних», керуючись Законом України “ Про 
військовий обов’язок і військову службу ”, статтями 36, 40, Законом України “ 
Про місцеве самоврядування в Україні ”, з метою забезпечення персонально-
первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, що проживають на 
території  Баранівської міської ради виконавчий комітет 
ВИРІШИВ: 

1. Покласти обов’язки за ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на старост 
старостинськи округів Баранівської міської ради. 

2. Старостам старостинських округів забезпечити: 

2.1. Взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце 
проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується 
старостинським округом, тільки після їх взяття на військовий облік у 
військовому комісаріаті; 

2.2. Зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу 
місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця 
проживання тільки після їх зняття з військового обліку в військовому 
комісаріаті; 

2.3. Виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на 
території, що обслуговується старостинськими округами, і не перебувають в 
них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на 
персонально-первинний облік та направлення до військового комісаріату для 
взяття на військовий облік; 

2.4 Оповіщення на вимогу військових комісаріатів призовників і 
військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату; 

2.5. Постійну взаємодію з відповідними військовим комісаріатом та 
військовими частинами щодо строків та способів звіряння даних карток 



первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними 
військовим комісаріатом, внесення відповідних змін до них, а також щодо 
оповіщення призовників і військовозобов’язаних; 

2.6. У п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення 
до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх 
сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади та 
надсилають щомісяця до 5 числа до військового комісаріату повідомлення про 
зміну облікових даних; 

2.7. Звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток 
первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на 
військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках 
призовників і військовозобов’язаних відповідного старостинського округу, а 
також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку); 

2.8. Звіряння даних карток первинного обліку призовників, які 
перебувають на військовому обліку в старостинських округах, з обліковими 
даними військового комісаріату (після приписки громадян до призовних 
дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші 
строки, визначені військовим комісаріатом); 

2.9. Складення і подання щороку до 1 грудня до військового комісаріату 
списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць; 

2.10. Постійний контроль за виконанням громадянами, які перебувають на 
території відповідного старостинського округу, встановлених правил 
військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. 
Готують подання щодо громадян, які ухиляються від виконання військового 
обов’язку до Баранівської міської ради для подальшого їх розшуку, затримання 
і доставки до відповідного військового комісаріату працівниками Національної 
поліції; 

2.11. Інформування військового комісаріату про всіх громадян, посадових 
осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують 
правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно 
із законом; 

2.12. Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану 
військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових 
даних з даними військового комісаріату. Журнал ведеться до повного 
закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом 
семи років. 

3. У своїй діяльності керуватись Законом України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, Законом України “ Про військовий обов’язок і 
військову службу ” та постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 
року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 
обліку призовників і військовозобов’язаних». 
 
Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ 
 
Керуюча справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                               Тетяна КРАВЧУК 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.10.2021                                                                                             №187 

Про надання дозволу на безоплатне 
зрізання дерев   
  
        Розглянувши заяву жителів Баранівської міської громади з проханнями 
дати дозвіл на зняття аварійних дерев, які можу спричинити руйнування її 
будинку, паркану, господарчих споруд, ліній електромереж, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком  міської ради  
  
  В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл на  безоплатне зрізання ясена гр. Роговській Ользі Іванівні, 
пенсіонерці, ХХХХХ, яка проживає в ХХХХХХХХ. 

2. Надати дозвіл на  безоплатне зрізання горіха гр. Головачуку  Володимиру 
Пилиповичу, пенсіонеру,  який проживає в ХХХХХХХ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
Савчука В.А. 

 
 
 
Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.10.2021                                                                                                                           №188 

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 
№188 від 29.10.2021 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 
 
Антонюк  
Ольга Миколаївна головний спеціаліст загального відділу міської 

ради, 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  начальник відділу юридичної роботи та 
Олександр Павлович  управління персоналом 
 
 



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» 
 
Полюшкевич 
Олександр Вікторович механік відділу ЖКГ і благоустрою  міської ради 
 

Мірошниченко             головний  лісничий  ДП «Баранівське ЛМГ» 

Віктор Іванович 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 


