БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 191

Про встановлення вартості харчування
у закладах освіти міської ради на 2022 рік
На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
повну загальну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону
дитинства», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002
року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах» (зі змінами), згідно постанови КМУ від 24.03.21 року №305
«Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», з метою забезпечення дітей, які
здобувають освіту у комунальних закладах освіти міської ради повноцінним
збалансованим харчуванням, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити розрахунок вартості харчування дітей у закладах дошкільної
освіти Баранівської міської ради згідно з додатком.
2. Встановити з 01 січня 2022 року батьківську плату за харчування дітей у
закладах дошкільної освіти:
- міста Баранівка в розмірі, що становить 60 відсотків від вартості харчування
на день;
- селищ та сіл Баранівської міської територіальної громади в розмірі, що
становить 40 відсотків від вартості харчування на день.
3. Встановити, що у 2022 році вартість харчування у комунальних закладах
загальної середньої освіти Баранівської міської ради в середньому становить 27
грн. 68 коп.
4. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах
освіти шляхом зменшення на 100% її розміру:
- дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування;
- дітям з особливим освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах (групах);
- дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітям із сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні ООС, сімей
військовослужбовців загиблих в зоні ООС, і тих, що мають посвідчення учасника
бойових дій та інваліда війни;

- дітям з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
5. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти у розмірі 50% для дітей батьків, у сім’ях яких виховується троє
і більше дітей (за заявами батьків).
6. Управлінню соціальних захисту міської ради (Нікітчина Н.В.) спільно з
директорами закладів загальної середньої освіти Баранівської міської ради
сформувати списки учнів, які перебувають у складних житєвих обставинах.
7. Відділу освіти міської ради (Бортнік О.В.) доручити директорам закладів
освіти міської ради забезпечити контроль за даними здобувачами освіти щодо їх
харчування під час освітнього процесу та своєчасно інформувати службу у справах
дітей та управління соціального захисту міської ради про виявлені недоліки.
8. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) надати пропозиції
стосовно надання пільг з харчування на кожне чергове засідання виконавчого
комітету міської ради після виявлених фактів.
9. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.01.2021 р. №12 «Про
встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2021 рік» та
від 26.02.2021 №22 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №12 від
21.01.2021 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради
на 2021 рік» вважати такими, що втратили чинність.
10. Контроль за 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

Додаток
до рішення міськвиконкому
від 30.11.2021 р. № 191

Розрахунок
вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Баранівської міської територіальної громади

Фактична
вартість
Всього:

Діти від 1 до 4-х років, вартість
одного дітодня, (грн.)
46,80

Батьківська плата по місту 60% Батьківська плата по селищах та
селу 40% -

Керуючий справами
(секретар)виконавчого комітету

28,08
18,72

Діти від 4-х до 6-7 років,
вартість одного дітодня,
(грн.)
68,50
41,10
27,40

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 192

Про затвердження планових калькуляцій
на види робіт та послуг, які надаються
КП «Баранівка міськводоканал»
Керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши лист та розрахунки комунального
підприємства
«Баранівка міськводоканал» від 22.11.2021 року №128, виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію викачки
нечистот АС-машиною (додається) по м. Баранівка (для населення) за 1
машину (3,6 м. куб) – 285 грн. 00 коп. (з пмм та ПДВ).
2. Затвердити КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію 1 м. куб
викачки нечистот АС-машиною (додається):
- для бюджетних установ – 64 грн. 66 коп. (без пмм, з ПДВ);
- для інших організацій громади – 84 грн. 34 коп. (без пмм, з ПДВ);
- для інших громад – 112 грн. 45 коп. (без пмм, з ПДВ).
3. Затвердити КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію 1 години
роботи екскаватора АТЕК-881– 630 грн. 00 коп. (додається).
4. Затвердити КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію 1 години
роботи екскаватора ЕО-2621– 342 грн. 00 коп. (додається).
5. Затвердити КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію виїзду
гідродинамічного устаткування з роботою до 1 год (додається) :
- для населення - 450 грн. 00 коп.;
- для бюджетних установ – 517 грн. 50 коп.;
- для інших організацій – 612 грн. 00 коп.

6. Затвердити КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію по виїзду
гідродинамічного устаткування без фактичного виконання роботи
(виявлення неможливості на місці) – 192 грн. 00 коп. (додається).
7. Попередні тарифи на зазначені послуги, що надаються КП «Баранівка
міськводоканал», вважати такими, що втратили чинність.
8. Врахувати, що тарифи (ціни), затверджені цим рішенням, встановлені з
урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів і вступають в дію
01.12.2021 року.
9. 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
30.11. 2021 р

№ 193

Про звіт директора КП «Баранівка міськводоканал»
про роботу та результати діяльності підприємства
9 місяців 2021 року
Заслухавши інформацію директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка
Ю.С. про роботу підприємства, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про
роботу підприємства за 9 місяців 2021 року взяти до відома (додається).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар)виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30.11.2021 року №193

Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал»
за 9 місяців 2021року.
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення, реалізацію піску та ін.
Станом на 01.10.2021р. валовий дохід по підприємству становить 5412457 грн. (з
ПДВ), що на 28% більше ніж 9 місяців 2020року (4224679 грн.).
Витрати за 9 місяців 2021року – 4708,6 тис. грн., що в порівнянні з 9 місяців 2020
року.- 3996,0 тис. грн. збільшились на 18%.
Дохід за 9 місяців 2021 року в порівнянні з 9 місяців 2020 року. виріс за рахунок:
- збільшення об’ємів стоків - на 341,6 тис.грн.(9 місяців 2021р – 85,6 тис.м.куб. –
2394,6 тис.грн., 9 місяців 2020р – 74,7 тис.м.куб. – 2053,0 тис.грн.);
- збільшення водокористування - на 678,9 тис.грн.(9 місяців 2021р – 47,8 тис.м.куб.
– 1038,6 тис.грн., 9 місяців 2020р – 43,6 тис.м.куб. – 781,3 тис.грн.);
- збільшення продажу піску - на 347,4 тис.грн.(за рахунок зростання вартості);
- збільшився дохід від наданих автопослуг на 52 % (9 місяців 2021р – 309,3 тис.грн.,
9 місяців 2020р. – 203,7 тис.грн.).
Спожито електроенергії за 9 місяців 2021р. – 158,2 тис. кВт на суму 629,8 тис. грн.,
за 9 місяців 2020р.- 156,6 тис. кВт на суму 607,5 тис.грн.
Використано та сплачено за ПММ за 9 місяців 2021р. – 273,8 тис. грн., а за 9 місяців
2020р. – 162,7 тис. грн.( за рахунок збільшення ціни на 50%, збільшення обсягів
використання, а саме: збільшення автопослуг , в т.ч. за межами ОТГ, роботи в смт.
Першотравенськ).
Протягом 9 місяців 2021 року на підприємстві збільшився фонд заробітної плати,а
саме: за 9 місяців 2021р. – 2178,8 тис. грн.,а за 9 місяців 2020року – 1867,8 тис.грн.,
(зростання мінімальної зарплати, приєднання водоканалу смт.Першотравенськ). Середня
заробітна плата на підприємстві за 9 місяців 2021 року - 8740,00грн., за 9 місяців 2020
року – 7764,00 грн. При цьому кількість працюючих не змінювалась - 26 чол.
Міською радою компенсовано 149,5 тис.грн. різниці в тарифах за послуги
водопостачання на водовідведення, надані населенню за 9 місяців 2021 року, що складає
25% від нарахування – 595,0 тис.грн.. Загальна заборгованість з різниці в тарифах,
станом на 01 жовтня 2021р. складає 2205,7 тис.грн.
За 9 місяців 2021 року нараховано і сплачено 669,7 тис. грн. ПДВ, що на 34 % більше
ніж за 9 місяців 2020року – 498,1 тис.грн.
До пенсійного фонду сплачено за 9 місяців 2021р.- 458,2 тис.грн. (9 місяців 2020р. 393,1 тис. грн.);
ПДФО сплачено за 9 місяців 2021р. – 383,2 тис. грн..(9 місяців 2020р. – 325,5
тис.грн.);
Військового збору сплачено за 9 місяців 2021р. – 32,6 тис. грн..(9 місяців 2020р. –
28,1 тис.грн.).

Податкове навантаження в розрізі наступних податків становить:
Вид податку
9 місяців 2021рік.
Земля
0,0 тис грн.
Надра пісок
17,7 тис. грн.
Надра вода
68,1 тис. грн.
Вода
8,2 тис. грн.
Екологія
3,1 тис. грн.
Туристичний збір
0,0 тис. грн.
Всього

97,1 тис. грн.

Основні види витрат за 9 місяців 2021 року:
Водопостачання м.Баранівка:
- Ремонтні муфти, хомути, арматура – 13,6 тис.грн.;
- Насосний агрегат ЕЦВ 6-10-140 – 13,0 тис.грн..
Водовідведення м.Баранівка:
- Ремонт повітродувки, резервної кабельно-повітряної лінії ОС- 10кВ, покрівлі
будівлі фільтрів, АС-транспорту – 75,4 тис.грн.;
- Будівля повітродувки – 12,8 тис.грн.;
- Капітальний ремонт мулового майданчика №3 – 20,1 тис.грн.
Водопостачання смт.Першотравенськ:
- Облік води, запірна арматура, фасонина – 23,0 тис.грн.;
- Насосний агрегат ЕЦВ 6-10-140 – 20,1тис.грн.;
- Ремонт станції знезалізнення із заміною фільтруючої суміші – 9,1 тис.грн.
Водовідведення смт.Першотравенськ:
- Заміна 25 м.п. ділянки напірного колектора – 12,5 тис.грн.;
- часткове відновлення під»їздної дороги до ОС – 9,3 тис.грн.
Водопостачання с.Зеремля:
- ремонт водонапірної башти, насосного обладнання – 7,3 тис.грн.
Кар»єр:
- звіт впливу на довкілля, геологічний супровід – 22,5 тис.грн.;
- наймана спецтехніка – 274,6 тис.грн.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 194

Про редакційне уточнення найменування
об’єкта (заходу), визначеного розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р
«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій»
Відповідно до пункту 6-1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012
№106 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
ВИРІШИВ:
1. Здійснити редакційне уточнення найменування
(заходу), визначеного
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 №1337-р «Деякі
питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій», а саме:
- Назву об’єкта (заходу) «Придбання спортивного інвентаря для
Першотравенського будинку культури ім. В. Д. Крищенка за адресою:
вул. Парфірова, 16, смт Першотравенськ, Новоград-Волинський район,
Житомирська область» викласти в новій редакції наступного змісту:
- «Придбання спортивного обладнання для Першотравенського будинку
культури ім. В. Д. Крищенка за адресою: вул. Парфірова, 16, смт
Першотравенськ, Новоград-Волинський район, Житомирська область».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту
і зв’язку.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 195

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 №310-од від 11.10.2021 року «Про
надання дозволу на розміщення вказівників у м.Баранівка» (Додаток 1).
2. Затвердити розпорядження міського голови №326-од від 29.10.2021 року «Про
надання дозволу на розміщення рекламної інформації у м.Баранівка» (Додаток 2).
3. Затвердити розпорядження міського голови №360-од від 19.11.2021 року «Про
надання дозволу на розміщення реклами на конструкції типу білборд» (Додаток 3).

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар)виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Додаток 1
до рішення міськвиконкому
від 30.11.2021 р. №195

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
11.10.2021 року

№ 310-од

Про надання дозволу на розміщення
вказівників у м.Баранівка
Розглянувши лист Баранівського професійного ліцею від 05.10.2021 року № 107
про надання дозволу на розміщення по вул.Звягельська двох вказівників з інформацією
про місцезнаходження ліцею, керуючись пп.8 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Надати дозвіл Баранівському професійному ліцею на розміщення по
вул.Звягельська в районі ЦРЛ двох вказівників на бетонній опорі з інформацією про
місцезнаходження ліцею.
2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог
техніки безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на адміністрацію
ліцею.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 2
до рішення міськвиконкому
від 30.11.2021 р. №195

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
29.10.2021р

№ 326-од

Про надання дозволу на розміщення
рекламної інформації у м.Баранівка
Розглянувши лист ТОВ «ТРАШ» від 27.10.2021 року про надання дозволу на
розміщення рекламної інформації на електричних опорах м.Баранівка, керуючись пп.8
п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Надати дозвіл ТОВ «ТРАШ» на розміщення рекламної інформації в
кількості 10 шт на електричних опорах м.Баранівка.
2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог
техніки безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на адміністрацію
ТОВ «ТРАШ».
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток 3
до рішення міськвиконкому
від 30.11.2021 р. № 195

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирська область
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
19.11.2021 р

№ 360-од

Про надання дозволу на розміщення
реклами на конструкції типу білборд
Розглянувши лист-звернення ФОП Лиса Володимира Святославовича від
15.11.2021 року про надання дозволу на розміщення реклами на конструкції типу
білборд по вул.Першотравневій, керуючись пп.8 п.а ст.30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Надати дозвіл ФОП Лис В.С. на розміщення по вул.Першотравнневій
реклами на конструкції типу білборд терміном на 1 (один) рік за умови її зняття для
тимчасового розміщення банерів-вітань міської ради.
2. Зобов’язати ФОП Лис В.С. заключити з Баранівською міською радою договір
на право тимчасового користування конструкцією типу білборд для розміщення
реклами.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 196

Про надання одноразової матеріальної допомоги
Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової допомоги на
лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол
від 29.11.2021 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 12 500 гривень (дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп) на
рахунокуправління соціального захисту населення міської ради для виплати
12 500 гривень (дванадцять тисяч 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) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 197

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 звернень,
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 ( Василевський О.В.) перерахувати кошти в
загальній сумі 1 500 гривень ( одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп) на рахунок
управління соціального захисту населення міської ради для виплати 1 500
гривень ( одна тисяча 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) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 198

Про затвердження заходів до
новорічних та різдвяних свят
З метою організації змістовного дозвілля жителів громади у новорічні та
різдвяні дні 2021-2022 рр., виховання молоді у дусі поваги до народних традицій,
керуючись пп. 3 п б ч 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити заходи щодо проведення новорічних та різдвяних свят, що додаються.
2. Затвердити порядок проведення конкурсу «Найкраща ялинкова прикраса» та склад
журі, що додаються.
3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Присяжнюк В.В.)
забезпечити виконання та фінансування вище зазначених заходів в межах
кошторисних призначень.
4. 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) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
від 30.11.2021р.№ 198
ЗАХОДИ
щодо проведення новорічних та різдвяних свят
1. Забезпечити проведення новорічних та різдвяних свят, народних обрядів, розваг,
спортивно-масових заходів на території Баранівської міської територіальної
громади з дотриманням усіх протиепідемічних норм.
Відділи: освіти та культури,
сім’ї,молоді та спорту міської ради,
Грудень 2021 р – січень
2022 року
2.
Прикрасити міську новорічну ялинку на Площі Волі, встановити будиночки
для різдвяного ярмарку спільно з приватними підприємцями громади.
Відділ благоустрою тажитлово-комунального
господарстваміської ради
до 19 грудня 2021 року
3. Підготувати вітальні листівки з новорічними та різдвяними святами, тексти
привітань та забезпечити розсилання поздоровлень та розміщення в засобах масової
інформації.
Загальний відділ міської ради
до 16 грудня 2021 року
4. Забезпечити виготовлення та розміщення тематичних постерів на білборд тасітілайт з нагоди новорічних та різдвяних свят.
Загальний відділ міської ради
до 16 грудня 2021 року
5. Забезпечити придбання привітальних листівок, новорічних призів таподарунків.
Відділи: бухгалтерського
обліку,
освіти,
культури, сім’ї, молоді та
спорту міської ради
Грудень 2021 р – січень 2022 року
6. Провести урочисте відкриття міської новорічної ялинки на Площі Волі за
участю трудових колективів міської ради, підприємств, установ і організацій, а
також громадян міста з дотриманням усіх протиепідемічних норм.

Відділ житлово-комунального
господарства, загальний відділ, відділ
культури, сім’ї, молоді та спорту міської
ради міської ради
19 грудня 2021 року

7. Оголошення підсумків конкурсу
нагородження.

«Найкраща ялинкова прикраса» та
Відділи: освіти
та культури, сім’ї,
молоді та спорту, загальний
відділ міської ради
17 грудня 2021 року

8. Організувати роботу «Резиденції Святого Миколая» в приміщенні
Міського Будинку культури ім.А.Пашкевича за окремим графіком роботи з
дотриманням усіх протиепідемічнихнорм.
Відділи: культури, сім’ї,молоді та спорту ,
загальний відділ міської ради
18-19 грудня 2021 року
9. Організувати новорічну казку для дітей «Новорічна космічна пригода» ( БК
смт.Першотравенськ ім.В.Крищенка»)
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту ,
31 грудня 2021 року
10. Забезпечити встановлення новорічних ялинок у закладах освіти,
старостатах Баранівської міської громади.
Відділи: старости, відділ благоустрою та
комунального господарства та освіти
міської ради
Грудень 2021 року
11. Провести онлайн-вітання з Новорічними та різдвяними святами.
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту,
клубні заклади громади
1-7 січня 2022 року
12. Запропонувати підприємницьким і комерційним структурам, громадським,
благодійним, політичним і релігійним організаціям надати посильну допомогу
дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.
Управління соціального захисту
населення та служба у справах
дітей міської ради
до 15 грудня 2021 року
13.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових
заходів з нагоди відзначення на території Баранівської громади новорічних та

різдвяних свят. Заборонити рух автотранспорту, а саме: 18 грудня 2021 року на
площі Волі з 16-00 год. до закінчення свята (орієнтовно до 18-00 год.) з
перекриттям вулиць Пашкевича, Першотравенської, Звягельської.
Загальний відділ
міської ради
До 18 грудня 2021
року

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
від 30.11.2021 р № 198
Порядок проведення конкурсу
“Найкраща ялинкова прикраса”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Конкурс «Найкраща ялинкова прикраса» (далі – конкурс) проводиться до Дня
Святого Миколая та відкриття міської новорічної ялинки з метою широкого
залучення юних авторів до творчого розвитку, самовдосконалення,
забезпечення передноворічного настрою, а також мати змогу переможцям
конкурсу прикрасити ялинку власними руками, продемонструвати свої творчі
здібності, оригінальний стиль мешканцям Баранівської громади.
1.2. Організатором і керівником конкурсу є Баранівська міська рада.
Переможців конкурсу визначає журі, склад якого затверджений рішенням
виконавчого комітету Баранівської міської ради.
1.3. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті
Баранівської міської ради http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/.
2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
2.1. Завданнями конкурсу є: - виявлення та підтримка талановитих авторівпочатківців, заохочення їх до подальшої творчої праці; - сприяння розвитку та
реалізації творчих ініціатив юних (молодих) митців; - популяризація дитячої
творчості; - обмін творчим досвідом.
3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
3.1. До участі в конкурсі запрошуються вихованці гуртків та учні шкіл громади
віком від 5 до 16 років.
4.ОРГАНІЗАЦІЯ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1. Участь у конкурсі є безкоштовною.
4.2. Термін проведення конкурсу: з 1 грудня по 17 грудня 2021 року.
4.3. Роботи на конкурс приймаються до 15 грудня (включно) 2021 року.
4.4. Визначення переможця конкурсу відбудеться 17 грудня 2021 року.
4.5. Переможець конкурсу власноручно прикрасить новорічну ялинку своїм
винаходом (іграшкою).( В разі,якщо іграшка буде виконана із
водопроникного матеріалу – будь-яку Новорічну ялинку в закладах
громади).
4.6. Вимоги до параметрів іграшки: висота – приблизно 50 сантиметрів, ширина
– приблизно 30 сантиметрів; іграшку бажано подавати на мотузці або на гачку,

що її можна було повісити на ялинку для експонування.
4.7. Конкурсні роботи передаються автором до виконавчого комітету
Баранівської міської ради за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 (2-й
поверх).
5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
5.1. Роботи, прийняті до розгляду членами журі, оцінюються за такими
критеріями:
- оригінальність стилю;
- досконалість форми;
- неординарність творчої думки, новаторство.
5.2. Журі конкурсу визначає переможців і призерів конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце) та
заохочувальні призи (8 штук).
5.3. Переможці конкурсу отримають премію, за перше, друге та третє місця, яку
визначає журі та затверджується розпорядженням міського голови. Загальна
сума коштів для отримання премії становить 2000 грн.
5.4. Журі має право розділити переможців за віковою категорією 5-8 років; 9-12
років; 13-16 років, за номінаціями «Трудомісткість
виконання», «Оригінальність», «Втілення творчого задуму», «Естетичний смак»,
«Креативність» або визначити декілька переможців (І, ІІ, ІІІ
місце). Переможцям вручаються дипломи та грошові винагороди.
5.5. Діти, які прийняли участь в конкурсі, але не стали призерами отримують
подяку від міського голови.
5.6. Інформація про підсумки конкурсу публікується на веб-сайті Баранівської
міської ради http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/.

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
від 30.11.2021 № 198
СКЛАД ЖУРІ
міського конкурсу «Найкраща ялинкова прикраса»
Мігей
Олександр
Юрійович

Баранівський міський
голова,
голова журі

Заремба Володимир
Григорович

секретар ради
заступник голови журі

Завадська Жанна Сергіївна

головний спеціаліст загального відділу
секретар журі

Члени журі:
Нечипорук Дмитро

заступник міського голови з питань діяльності

Васильович

виконавчих органів ради

Ейсмонт Юлія Сергіївна

директор Баранівської школи мистецтв

Бортнік Олена Василівна

в.о.начальника відділу освіти

Касянчук Юлія Михайлівна

викладач Баранівської школи мистецтв

Ткачук Руслана Миколаївна
Терновай Ганна Вінцентіївна

Бенкіна Тетяна Григорівна

Тодоренко Наталія Павлівна
Керуючий справами
(секретар) виконкому

керівник гуртка міського Будинку
дитячої творчості
викладач Баранівської школи
мистецтв
керівник гуртка міського Будинку
дитячої творчості
майстер народної творчості

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 199

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 30.09.2021 року № 160 «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
21.01.2021р. «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. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 30.09.2021 року № 160
«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 (список
додається).
2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Бортнік О.В.) довести дане рішення
до відома директорів шкіл.
3. Начальнику відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) взяти до відома
дане рішення.
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
№199 від 30.11.2021 р.
Список дітей для виключення із списку на безкоштовне харчування
№п
Прізвище ім’я по батькові
/п
1 Осташевський Ілля Дмитрович
2 Осташевський Дмитро
Дмитрович
3 Осташевська Валерія Дмитрівна
4 Осташевський Павло Дмитрович

Клас

Адреса проживання

Х
Х

ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ

Х
Х

ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№200

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
щодо можливості виконання обов’язків опікуна
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.56,60,63 Цивільного Кодексу України, Правилами опіки та піклування,
затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді,
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
праці та соціальної політики України від 26.05.99 №34/166/131/88, розглянувши
проект висновку органу опіки та піклування Баранівської міської ради щодо
можливості виконання обов’язків опікуна, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради
щодо можливості виконання Хомінчуком Валерієм Федоровичем, ХХХХ р.н.
обов’язків опікуна над повнолітньою дочкою Хомінчук Євгенією Валерієвною, ХХХХ,
що додається.
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

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30.11.2021р. № 200
ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
щодо можливості виконання Хомінчуком Валерієм Федоровичем обов’язків опікуна
над повнолітньою дочкою Хомінчук Євгенією Валерієвною, ХХХХ р.н.
Розглянувши заяву Хомінчука Валерія Федоровича, ХХХХ р.н., жителя
ХХХХХХХ про надання висновку органу опіки та піклування Баранівської міської
ради щодо можливості призначення його опікуном над повнолітньою дочкою
Хомінчук Євгенією Валерієвною, ХХХХ р.н. та заслухавши інформацію
представника управління соціального захисту населення з необхідним пакетом
документів з’ясовано наступне:
Хомінчук Євгенія Валеріївна з дитинства страждає хронічним стійким
психічним захворюванням. 22.08.2004 року Житомирською спеціалізованою
міжрайонною психіатричною МСЕК їй встановлена 1 група інвалідності безстроково.
Євгенія перебуває на обліку у психіатра в комунальному некомерційному
підприємстві «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради, як
інвалід 1-ї групи – інвалід з дитинства внаслідок психічного захворювання, що
потребує постійно стороннього нагляду та догляду, оскільки не здатна усвідомлювати
своїх дій та керувати ними.
Повнолітній встановлено діагноз: глибока розумова відсталість з порушенням
поведінки, мовлення, повною загальною та соціальною дезадаптацією. Євгенія не
навчалася в школі, самостійно не може за своїм психічним станом виконувати ні
побутові, ні інші роботи.
Виходячи з вищевказаного, керуючись
Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 56,60, 63 Цивільного кодексу України, п. 2.1.
Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від
26.05.99 №34/166/131/88, орган опіки та піклування Баранівської міської ради вважає
за доцільне:
1. Призначити Хомінчука Валерія Федоровича опікуном над повнолітньою
дочкою Хомінчук Євгенією Валерієвною, в разі визнання її судом недієздатною;
2. Рекомендувати Хомінчуку Валерію Федоровичу звернутися у відповідні
організації та установи для переоформлення документів (по догляду за інвалідом 1
групи, про призначення пенсії по втраті годувальника та призначення субсидії).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 201

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про надання згоди на поміщення до психоневрологічного
закладу для соціального захисту Бондарчука П.Г.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23
Закону України «Про психіатричну допомогу», постановою КМУ від 26.06.2019р. №
576 «Порядок надання соціальних послуг особам з інвалідністю, які страждають на
психічні розлади», рішення Баранівського районного суду Житомирської області від
27 листопада 2007 року щодо визнання Бондарчука Петра Григоровича недієздатним,
висновком лікарської – консультативної комісії комунального некомерційного
підприємства «Баранівської центральної районної лікарні» Баранівської міської ради
від 29.11.2021р. № 2131, розглянувши проект висновку органу опіки та піклування
Баранівської міської ради про надання згоди на поміщення до психоневрологічного
закладу для соціального захисту, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про надання згоди на поміщення до психоневрологічного закладу для соціального
захисту Бондарчука Петра Григоровича, ХХХХ р.н., що додається.
2. Зобов’язати опікуна Бондарчук Оксану Петрівну, після поміщення до
психоневрологічного закладу для соціального захисту її підопічного, Бондарчука Петра
Григоровича, ХХХХ р. .н., згідно п.1 ст.72 Цивільного Кодексу України дбати про
збереження та використання майна підопічного в його інтересах.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету Тетяну Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар)виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30.11.2021р. № 201
ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про надання згоди на поміщення до психоневрологічного закладу для соціального
захисту
Бондарчука Петра Григоровича, ХХХХ р.н.
Розглянувши заяву Бондарчук Оксани Петрівни, ХХХХ, опікуна, жительки с.
Стара Гута про надання згоди органу опіки та піклування на поміщення до
психоневрологічного закладу Бондарчука Петра Григоровича, ХХХХ р. та заслухавши
інформацію представника управління соціального захисту населення міської ради з
необхідним пакетом документів, з’ясовано наступне:
Бондарчук Петро Григорович хворіє хронічним психічним захворюванням шизофренію параноїдної форми з безперервним типом перебігу та змішаним
дисоціативно-психоподібним типом дефекту, галюцинаторно-маячними розладами, є
інвалідом 2-ї групи, перебуває на обліку у психіатра в комунальному некомерційному
підприємстві «Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради з
1995 року, як особо схильний до суспільно-небезпечних діянь, неодноразово
лікувався в Житомирській психіатричній лікарні. В 2007 році Баранівським районним
судом Житомирської області Бондарчука П.Г., ХХХХ року народження, визнано
недієздатним. Він потребує стороннього догляду, так як не усвідомлює значення своїх
дій і не може керувати ними, поведінка його є небезпечною не тільки для оточуючих,
але і для нього самого. Він може вчиняти небезпечні дії.
Опікун, Бондарчук Оксана Петрівна, не в змозі надалі здійснювати догляд за
недієздатним батьком Петром Григоровичем, тому, що має хвору неповнолітню дочку
та планує її лікування за кордоном.
Виходячи з вищевказаного,
керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про психіатричну допомогу»,
постановою КМУ від 26.06.2019р. № 576 «Порядок надання соціальних послуг особам
з інвалідністю, які страждають на психічні розлади», згідно рішення Баранівського
районного суду Житомирської області від 27 листопада 2007 року щодо визнання
Бондарчука П. Г. недієздатним, висновка лікарської – консультативної комісії
комунального некомерційного підприємства «Баранівської центральної районної
лікарні» Баранівської міської ради від 29.11.2021р.№ 2131, орган опіки та піклування
Баранівської міської ради вважає за доцільне:
1. Надати опікуну Бондарчук Оксані Петрівні згоду на поміщення до
психоневрологічного закладу для соціального захисту» Бондарчука Петра

Григоровича, інваліда 2 групи, недієздатного, до психоневрологічного закладу для
соціального захисту.
2. Згідно п.1 ст.72 Цивільного кодексу України зобов’язати опікуна після
поміщення Бондарчука Петра Григоровича до психоневрологічного закладу для
соціального захисту дбати про збереження та використання майна підопічного в його
інтересах.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021

№202

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, 31, який належить
на праві приватної власності ХХХХХХ нову поштову адресу: «ІІ пров. Садовий, 38,
м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви ХХХХХХХХ.
2. Присвоїти житловому будинку в с. Кашперівка, І пров. Центральний, 1, який
належить на праві власності ХХХХХХХХХ
нову поштову адресу:«І пров.
Центральний, 1-А, с. Кашперівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації.
3. Присвоїти житловому будинку в c. Будисько, для оформлення права власності
ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Східна, 14, с. Будисько» у зв’язку з
впорядкуванням нумерації.
4. Присвоїти житловому будинку в c. Мирославль, для оформлення права власності
ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Радулинська, 13, с. Мирославль» у зв’язку з
впорядкуванням нумерації.
5. Присвоїти житловому будинку в cмт. Полянка, для оформлення права власності
ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Коцюбинського,7, смт. Полянка» у зв’язку
з впорядкуванням нумерації.
6. Присвоїти житловому будинку в с. Жари, для оформлення права власності
ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Перемоги, 1, с. Жари» у зв’язку з
впорядкуванням нумерації.
7. Присвоїти квартирі в житловому будинку в м. Баранівка, ІІІ пров. Калиновий, 5,
який належить на праві приватної власності ХХХХХХХХХ, нову поштову адресу: «ІІІ
пров. Калиновий, 9, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви
ХХХХХХХХ.
8. Присвоїти житловому будинку в с. Рогачів, кв.1, який належить на праві приватної
спільної сумісної власності ХХХХХХХХХ
нову поштову адресу: «вул.
Технікумівська, 6, кв.1, с. Рогачів» у зв’язку з впорядкуванням нумерації.

9. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, пров. Мічуріна, 21, для оформлення
права власності ХХХХХХ нову поштову адресу: «пров. Мічуріна, 27, м. Баранівка» у
зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви ХХХХХХХХХ.
10. Присвоїти житловому будинку в с. Смолдирів, вул. Вишнева, 10, для оформлення
права власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Вишнева, 25, с. Смолдирів» у
зв’язку з впорядкуванням нумерації.
11. В зв’язку з виділом частки в натурі із нежитлового приміщення та гаража
(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 7586966118206) №8 по вулиці
Соборна в м. Баранівка, який належить Державі Україна в оперативному управлінні
Управління Державної казначейської служби України у Баранівському районі
Житомирської області, присвоїти гаражу нову поштову адресу вул. Соборна, 8-А м.
Баранівка.
12. Зобов’язати ХХХХХХХХХ Оперативне Управління Державної казначейської
служби України у Баранівському районі Житомирської області внести зміни до
інвентаризаційних та правовстановлюючих документів.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В.
Міський голова
Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021

№203

Про надання дозволу на
встановлення тимчасових споруд
Розглянувши заяву Лисюк Катерини Володимирівни 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 гр. Лисюк Катерині Володимирівні, яка зареєстрована по
ХХХХХХ, на встановлення трьох зблокованих тимчасових споруд 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. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Баранівської
міської ради від 29.10.2021 року №183 «Про надання дозволу на встановлення
тимчасових споруд».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В.
Міський голова
Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021

№ 204

Про внесення змін до договору
оренди нерухомого майна,
з метою приведення його строку
у відповідність із визначеним
Законом мінімальним терміном
Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», п.125 Порядку
передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого Постановою
КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
розглянувши лист начальника управління акціонерного товариства Державний
ощадний банк України Т.М. Кутиної від 19.11.2021р №105.25-07/74721/2021-05/,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до договору оренди від 29.12.2018 року № /83, яким надано в
оренду частину нежитлового приміщення, загальною площею 4,0 кв.м. для розміщення
банкомату та інформаційно-платіжного терміналу, що знаходиться за адресою: вул.
Миру 6а, смт. Першотравенськ, Житомирської області, з метою приведення його
строку у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком, а саме: терміном
на 5 років з 29.12.2018 року до 28.12.2023 року.
2. Доручити міському голові від імені Баранівської міської ради укласти договір
оренди нерухомого майна в новій редакції згідно до вимог чинного законодавства.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретар)
виконавчого комітету Т.В.Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021

№ 205

Про взяття на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов та соціальний квартирний
облік
Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також осіб з їх числа», статтями 34,39,46 Житлового кодексу Української РСР,
пунктами 15, 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, пунктом 64 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866,
розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від
13.10.2021р. №386 та заяву гр. Цимбалюк В.В. від 28.10.2021р. №2119, враховуючи
висновок житлової комісії (протокол від .11.2021р. №9), виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1.Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в
позачергову чергу та на облік громадян, які мають право на отримання соціального
житла (соціальний квартирний облік) в позачергову чергу:
1.1 дитину-сироту ХХХХХХХХ, що зареєстрована за адресою ХХХХХХХ;
1.2 особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування та дитини-сироти
ХХХХХХ, що зареєстрована ХХХХХХХХХХ.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретар)
виконавчого комітету Т.В.Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021

№ 206

Про зняття з квартирного обліку
громадян, які потребують
поліпшення житлових умов
Керуючись п. 2 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.15, 36, 40 Житлового кодексу Української РСР, п.25, 26 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 року
№470, враховуючи висновки житлової комісії (протокол від 25.11.2021р. №9),
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов при виконавчому комітеті Баранівської міської ради, а саме:
-Павлюка Віталія Григоровича, у зв’язку зі смертю 19.02.2020р. (акт запису про смерть
№62 від 20.02.2020р.)
-Лупаїну Василя Орестовича, у зв’язку зі смертю 13.08.2020р. (акт запису про смерть
№231 від 14.08.2020р.)
-Тищика Андрія Андрійовича, склад сім’ї 1 особа, у зв’язку з виїздом до іншого
населеного пункту на підставі п.26(2) Правил обліку громадян;
-Тищика Артема Андрійовича, склад сім’ї 1 особа, у зв’язку з виїздом до іншого
населеного пункту на підставі п.26(2) Правил обліку громадян;
-Тищика Павла Андрійовича, склад сім’ї 1 особа, у зв’язку з виїздом до іншого
населеного пункту на підставі п.26(2) Правил обліку громадян;
- Лобановську Катерину Михайлівну, склад сім’ї 1 особа, у зв’язку з виїздом до іншого
населеного пункту на підставі п.26(2) Правил обліку громадян;
- Чурчина Миколу Юрійовича, склад сім’ї 2 особи, у зв’язку з виїздом до іншого
населеного пункту на підставі п.26(2) Правил обліку громадян;
- Ігнатьєву Оксану Валеріївну, склад сім’ї 1 особа, у зв’язку з виїздом до іншого
населеного пункту на підставі п.26(2) Правил обліку громадян;
- Ковальчук Тетяну Анатоліївну, згідно поданої заяви про зняття з квартирного обліку.
2. Зберегти за громадянами або членами їх сімей протягом трьох років з дня зняття
з обліку, право на поновлення за датою перебування на квартирному обліку, у разі
надання документів, що посвідчують підстави для перебування на обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретар)
виконавчого комітету Т.В.Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021

№ 207

Про визначення величини
опосередкованої вартості
наймання (оренди) житла в
м. Баранівка у ІІІ кварталі
2021 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 10, 16, 20 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»,
Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в
населеному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд
соціального призначення», враховуючи висновок житлової комісії (протокол від
25.11.2021р. №9), виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Визначити величину опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в м.
Баранівка у ІІІ кварталі 2021 року у розмірі 306,00 гривень, відповідно до додатку .
2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретар)
виконавчого комітету Т.В.Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30.11.2021р. №207
Визначення величини опосередкованої
вартості наймання (оренди) житла
в м. Баранівка за ІІІ квартал 2021 року
На підставі проведених моніторингів величина опосередкованої вартості
наймання (оренди) житла в м. Баранівка за третій квартал 2021р. за один квадратний
метр загальної площі квартири/житловому будинку складає: 51 грн.
ОПн= (Пн+Пн+Пн):3, де
Пн (1), Пн(2), Пн(3) – розмір плати за найм (оренду) житла на одну людину, яка
розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за найм (оренду)
одного квадратного метра в квартирі/житловому будинку у третьому кварталі 2021
року на мінімальну норму забезпечення в ньому житлом (6 кв.м.)
- ІІІ квартал 2021 рік: ОПн= 306 грн. 00 коп.
До розміру плати за наймання (оренду) житла не зараховується плата за
комунальні послуги та послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 р

№ 208

Про затвердження протоколу №3 засідання
комісії з визначення напрямів та об’єктів, на
які у 2021 році буде спрямовано субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні,
будівельно-ремонтні
роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа від 26.11.2021
року
Керуючись Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 р. №615, враховуючи рішення виконавчого
комітету №189 від 03.11.2021 року «Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Першотравенської селищної ради від 30.12.2008р. №241 «Про взяття на
квартирний облік Оніщук М.С., Петриченко М.М., Литвиненко О.В.», рішення комісії
з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році буде спрямовано субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 26.11.2021
року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол №3 засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів,
на які у 2021 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа від 26.11.2021 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

Протокол №3
засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році буде
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
від 28.11.2021 року
Всього членів комісії – 11 осіб
Присутніх на засіданні - 10:
Кучинська І.В. – начальник служби у справах дітей міської ради, заступник
голови комісії;
Григорович І.В. – провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності міської ради, секретар комісії;
Кравчук Т.В. – керуючий справами (секретар) виконкому;
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності міської ради;
Дерев’янчук Г.О. – провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності міської ради;
Нікітчина Н.В. – начальник управління соціального захисту населення міської
ради;
Василевський О.В. – начальник відділу фінансів міської ради;
Михалюк О.П. – начальник відділу юридичної роботи та управління персоналом
міської ради;
Строєв І.М. – депутат міської ради;
Муравський В.Є. – староста Кашперівського старостинського округу.
Порядок денний:
1.
Про внесення змін до загального списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа віком від 16 до 23 років та осіб віком від 23
до 35 років, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на
квартирному обліку та користуються позачерговим правом на отримання жилих
приміщень при виконавчому комітеті Баранівської міської ради (додаток 1 до
протоколу №1 засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році
буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 13.07.2021 року) та до
списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
віком від 16 до 23 років, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на
квартирному обліку та користуються позачерговим правом на отримання жилих
приміщень при виконавчому комітеті Баранівської міської ради (додаток 2 до
протоколу №1 засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році
буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 13.07.2021 року).

I.СЛУХАЛИ:
Кучинську І.В., начальника служби у справах дітей міської ради, заступника
голови комісії, яка повідомила про те, що на засіданні вищевказаної комісії 13.07.2021
року затверджено списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті
міської ради для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові
приміщення. Протокол №1 засідання комісії, затверджений рішенням виконавчого
комітету від 16.07.2021 року №125, що передбачено п. 10 Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа.
Проте, у додатку 1 та додатку 2 до протоколу №1 допущено помилку у написанні
прізвища особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а
саме «Оніщук» замість «Онищук».
Інформовано, що рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від
03.11.2021 року №189 внесено зміни до рішення виконавчого комітету
Першотравенської селищної ради від 30.12.2008р. №241 «Про взяття на квартирний
облік Оніщук М.С., Петриченко М.М., Литвиненко О.В.», а саме замінено в рішенні
слова «Оніщук М.С.» на слова «Онищук М.С.».
Дане питання поставлено на обговорення.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи вищесказане, у додатку 1 до протоколу №1 засідання комісії з
визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році буде спрямовано субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа від 13.07.2021 року та додатку 2 до протоколу
№1 засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році буде
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 13.07.2021 року слова
«Оніщук М.С.» замінити на слова «Онищук М.С.».
Винести дане питання на розгляд чергового засідання виконавчого комітету
Баранівської міської ради.
Голосували ЗА – одноголосно.
__________________ Приймак І.В.
__________________ Кучинська І.В.
__________________ Григорович І.В.

__________________ Кравчук Т.В.
__________________ Шевчук О.Г.
__________________ Дерев’янчук Г.О.
__________________ Нікітчина Н.В.
__________________ Василевський О.В.
__________________ Михалюк О.П
__________________ Строєв І.М.
__________________ Муравський В.Є.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 р

№ 209

Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування малолітнім
ХХХХХХХХ.
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б»
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт 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 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини", розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської
міської ради від 26.11.2021 р., виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування малолітнім
ХХХХХХХХ, жителям м. Баранівка Новоград-Волинського району
Житомирської області, мати яких позбавлена батьківських прав (рішення
Баранівського районного суду Житомирської області від ХХХХХ), а батько
записаний за ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України, які тимчасово влаштовані в
сім’ю родички Рудковської-Волошиної М.В., жительки ХХХХХХХХ.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря)
виконкому Кравчук Т.В.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 210

Про втрату статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування
Керуючись 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», статтею 56 Цивільного кодексу України, статтями 224-225
Сімейного кодексу України, підпунктом 9 пункту 27, пунктом 30 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №
866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини", розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від
26.11.2021 р., виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
3. Вважати ХХХХХХХ таким, що втратив статус дитини, позбавленої
батьківського піклування у зв’язку з усиновленням на підставі рішення
Богунського районного суду м. Житомира у справі ХХХХХХХ.
4. Вважати ХХХХХХХХХ такою, що втратила статус дитини, позбавленої
батьківського піклування у зв’язку з усиновленням на підставі рішення
Богунського районного суду м. Житомира у справі ХХХХХХХХ.
5. 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
30.11.2021 року

№ 211

Про надання статусу дитини-сироти
малолітньому ХХХХХХХ
та призначення опікуна над ним
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б»
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63
Цивільного кодексу України, статтями 243, 244 Сімейного кодексу України, пунктами
22, 23, 35, 42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини", розглянувши подання служби у справах дітей
Баранівської міської ради від 24.11.2021 р., заяву Воронецької Н.Д. про призначення її
опікуном над дитиною, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті міської ради від 24.11.2021 р., виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
6. Надати статус дитини-сироти ХХХХХХХХ жителю ХХХХХХХХ, мати якого
померла, а батько записаний згідно ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України.
7. Встановити опіку над ХХХХХХ та призначити опікуном над ним Воронецьку
Надію Дмитрівну, ХХХХ р.н., жительку ХХХХХХХХ.
8. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та
психічний розвиток дитини на опікуна Воронецьку Н.Д.
9. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати
постійний контроль за умовами проживання та виховання зазначеної дитини в
сім’ї опікуна Воронецької Н.Д.
10.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря)
виконкому Т.В. Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 212

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 "Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини",
розглянувши висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради,
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 24.11.2021 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. Харченка Руслана Миколайовича,
ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХ батьківських прав відносно дочки ХХХХХХХ
та призначення Воронецької Надії Дмитрівни 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 рішення
виконавчого комітету
№ 212 від 30.11.2021 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 заяву гр.
Воронецької Надії Дмитрівни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХХХХ про надання
висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав
гр. Харченка Руслана Миколайовича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХ відносно дочки
ХХХХХХХ та подання до суду про призначення її опікуном над дитиною.
Для розгляду зазначеної справи Воронецька Н.Д. надала копії необхідних
документів.
Гр. Харченко Руслан Миколайович, ХХХХ р.н., житель ХХХХХХХХХ є батьком
ХХХХХХ та зі слів заявниці, з моменту смерті 27.10.2021 р. дочки заявниці – Пунченко
Світлани Шарифівни, матері дитини, з нею не проживає, вихованням дочки не
займався, батьківських обов’язків не виконує.
Відповідно довідки-характеристики від 16.11.2021 р. № 680, виданої старостою
Першотравенського старостинського округу Харченко Р.М. характеризується
посередньо, схильний до вживання спиртних напоїв, заробляє тимчасовими
заробітками.
В ході здійсненного працівниками служби у справах дітей спільно з фахівцем із
соціальної роботи УСЗН міської ради та діловодом Першотравенського
старостинського округу обстеження житлово-побутових умов проживання Харченка
Р.М. встановлено, що умови проживання незадовільні для утримання дитини, в кімнаті
де проживала раніше дитина брудно, дитячі речі практично відсутні, помешкання,
меблі, побутове приладдя та прибудинкова територія знаходяться в занедбаному стані,
належні для повноцінного харчування продукти відсутні.
В ході бесіди з Харченком Р.М. йому було запропоновано забрати до себе та
відповідно після приведення у належний стан житлово-побутових умов по місцю
проживання здійснювати догляд та виховання своєї дочки, однак він повідомив, що у
зв’язку з сімейними та іншими життєвими обставинами не може взяти до себе на
проживання та утримання дочку ХХХХХХХ, не заперечує щоб вона проживала і
виховувалася в своєї бабусі Воронецької Н.Д. Харченко Р.М. згоден на позбавлення
його батьківських прав та сплату аліментів на утримання дочки, про що 19.11.2021 р.
написав відповідну заяву на ім’я начальника служби у справах дітей міської ради.
Щодо питання призначення Воронецької Н.Д. опікуном над дитиною, службою
у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини зазначеної справи.
Встановлено, що малолітня ХХХХ є рідною онукою заявниці. Після смерті у жовтні
2021 р. матері – Пунченко С.Ш. дитина разом із малолітнім братом ХХХХХХХХ
проживає, виховується в сім’ї бабусі Воронецької Н.Д. Харченко був чоловіком
померлої дочки заявниці та батьком лише ХХХХХХ.
ХХХХХХХХХ отримав статус дитини-сироти, так як наявний витяг з
державного реєстру актів цивільного стану про запис відомостей про батька за ч.1 ст.

135 Сімейного кодексу України. Питання призначення Воронецької Н.Д. опікуном над
ХХХХХХХХ вирішено органом опіки та піклування.
Працівниками служби у справах дітей здійснено обстеження матеріальнопобутових умов по місцю проживання заявниці та з`ясовано, що длядітей створені
належні умови для повноцінного розвитку, навчання та виховання. Сім’я має достатній
матеріальний достаток. Проживають в 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 Воронецька Н.Д. 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.
Воронецька Н.Д. 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 Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 "Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини".
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 "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", 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.
Харченка Руслана Миколайовича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХ батьківських прав
відносно дочки 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. Харченка Руслана Миколайовича, ХХХХ р.н.
відносно малолітньої дочки ХХХХХХХХХ, призначити опікуном дитини її бабусю –
Воронецьку Надію Дмитрівну, ХХХХ.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 213

Про надання дозволу на
безоплатне зрізання дерев
Розглянувши заяви жителів Баранівської міської громади з проханнями дати
дозвіл на зняття аварійних дерев, які можуть спричинити руйнування їх будинків,
парканів, 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 старого горіха жителю ХХХХХ Ільчуку
Андрію Миколайовичу, інваліду 2 групи, який проживає по ХХХХХХХ.
2. Надати дозвіл на безоплатне зрізання аварійного дерева жительці с.Табори
Зінов’євій Надії Олексіївні, пенсіонерці, яка доглядає дитину-інваліда.
3. Надати дозвіл на безоптане зрізання дерева жителю ХХХХХ П’ятківському
Михайлу Борисовичу, учаснику бойових дій, який проживає по ХХХХХХ.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар)виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
30.11.2021 року

№ 214

Про надання дозволу на встановлення
пам’ятного знаку на місці єврейського
кладовища в с.Рогачів
Розглянувши лист Об’єднаної єврейської общини України від 15.11.2021
року №1287/общ щодо надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку на місці
єврейського кладовища в с. Рогачів, враховуючи думку старости Рогачівського
старостинського округу Дейнеки В.П., з метою вшанування пам’яті та
проведення просвітницької роботи для місцевих жителів, керуючись п.а) пп.7
ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Об’єднаній єврейській общині України на встановлення
пам’ятного знаку на місці єврейського кладовища в с. Рогачів, Житомирської
області за координатами 50.41982, 27.72115 за рахунок коштів общини (зразок
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

