
                                

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
28 січня 2022 року                                                              №8 
 
Про затвердження загальновиробничих норм 

питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів на 2022 рік КП «Баранівка міськводоканал» 

 

Розглянувши лист КП «Баранівка міськводоканал» від 14 січня 2022 
року №2 щодо погодження загальновиробничих норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на 2022 рік по КП «Баранівка 
міськводоканал», відповідно до  «Методики розрахунку норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства України»,затвердженої наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України 03.09.2012 р. No449, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Погодити загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних 
ресурсів на 2022 рік по КП «Баранівка міськводоканал» згідно з додатком. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  директора КП 
«Баранівка міськводоканал». 

 
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ  
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                     Тетяна КРАВЧУК



ПОГОДЖЕНО:                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО: 

            Заступник міського голови Баранівської міської ради                             Директор КП «Баранівка міськводоканал» 

_________________________ Нечипорук Д.В.                                        ________________________  Деревянко Ю.С.                                

                                                                                                                                                 

          «___»_________________ 20__ рік                                                           «___»_________________ 20___ рік 

                                                                                         

ЗАГАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ  НОРМИ  ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2022 РІК 

на комунальному підприємстві  «Баранівка міськводоканал» 

(назва підприємства) 

 

Продукція, роботи, послуги 

(за формою 11-МТП) 

Обсяги продукції, робіт, послуг 

 

 

ПАЛИВО (кг. у./од. 
продукції) 

 

 

ТЕПЛОВА 
ЕНЕРГІЯ, 

(Мкал/од. 
продукції) 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 

(кВт. год/од. продукції) 

 

 

№ 

п/п 

 

Код  

 

Найменування 

 

Од. 
вимір
у 

 

попередні
й (звітний)  

2020р. 

 

поточний 
(звітний) 
2021р. 

 

плано
вий 
2022р. 

 

      попередні
й (звітний) 
2020р. 

 

поточний 
(звітний) 
2021р. 

 

плановий 
2022р. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



1 41.00.2
0 

Послуги з розподілу 
води (Баранівка) 

тис.м3
/рік 

82 82 82       667,4 719 719 

2 41.00.2
0 

Послуги з розподілу 
води (Зеремля) 

тис.м3
/рік 

7 7 7       1721 1873,72 1873,72 

3 41.00.1
2.200 

Вода стічна очищена 
(Баранівка) 

тис.м3
/рік 

106,3 110 110       1250 1094 1094 

4 41.00.2
0 

Послуги з розподілу 
води (Першотра 

венськ) 

тис.м3
/рік 

19,9 16,9 20,0       1086 1064 1043 

5 8930 Послуги з розподілу 
води (стічної) 

(Першотравенськ) 

тис.м3
/рік 

16,5 16,5 19,0       562 655 598 

Інше виробниче споживання              

Всього товарної продукції 

З ПДВ 20% 

 

Головний інженер КП «Баранівка міськводоканал»__________________________  Заєць Г.А. 

М.П.    

 
  



 

«Затверджую» 
Директор  
КП «Баранівка міськводоканал» 
Деревянко  Ю. С. 
 
 

Розрахунок питомих норм витрат електричної енергії 
 на виробничі процеси 

 по комунальному підприємству «Баранівка міськводоканал» 
на 2022 рік 

 
І. Водопостачання 

 
1.Річні витрати електричної енергії на підйом і подачу питної, технічної або стічної води 

насосними агрегатами всіх призначень(Wн) визначаються за формулою 
 

Wн = (γ × Qпл × Н)/(ηн × ηп × 102 × 3600), кВт·год, 
 

Баранівка  Wн = (1010 × 82000 × 140)/(0,71 × 0,88 × 102 × 3600) = 50538,29 кВт·год, 
Зеремля  Wн = (1010 × 7000 × 85)/(0,71 × 0,88 × 102 × 3600) = 2619,36 кВт·год, 

Першотравенськ  Wн = (1010 × 20000 × 140)/(0,71 × 0,88 × 102 × 3600) = 12326,38 кВт·год, 
 

де: γ = 1000 ÷ 1016 кг/м-3 -  питома вага рідини, що перекачується (за даними 
аналізу); 

 Qпл -  запланований на розрахунковий рік об’єм 
перекачаної рідини, куб.м; 

 Н -  розрахунковий напір під час роботи насоса, м; 
 ηн - 0,71 коефіцієнт корисної дії (ККД) насоса, береться за 

паспортними даними або за даними про відцентрові 
насоси для прісної води та каналізаційних стічних 
вод, що знаходяться в експлуатації; 

 ηп - 0,88 ККД електродвигуна, береться за паспортними 
даними абоза даними; 

 102 -  коефіцієнт перерахунку потужності насосних 
агрегатів з кг·м/с в кВт. 
 

 
2. При експлуатації насосів, що працюють безпосередньо на мережу водопостачання, 

виникають додаткові витрати електроенергії, не враховані у формулі (2), унаслідок їх роботи 
під час мінімального водоспоживання в режимах, близьких до холостого ходу (Wхх). Ці витрати 
визначаються за формулою 

Wхх = Tхх × Nх × Kхх, кВт·год, 
 

Зеремля Wхх = 365 × 2 од × 7,5 × 0,5 = 2737,5 кВт·год 

е: 
Тхх річний орієнтовний строк роботи насосів у період мінімального 

водоспоживання (у середньому 4 год/добу), год; 
Nхх середня загальна встановлена потужність насосного обладнання, що 

працює за графіком у період мінімального водоспоживання, кВт; 
Кхх = 

0,5 
коефіцієнт завантаження насосного обладнання на режимах, 

близьких до холостого ходу. 
 



3. При експлуатації насосів водозабірних свердловин (Wс) враховуються додаткові 
витрати електроенергії на генеральну перевірку (дезінфекцію, промивання, визначення дебіту 
та динамічного рівня), що визначаються за формулою 

Wc = Tгп × Nгп × Кгп, кВт·год, 
Баранівка  Wc = 72 × 9 × 0,8 = 518,4 кВт·год 
Зеремля  Wc = 72 × 3 × 0,8 = 172,8 кВт·год 

Першотравенськ  Wc = 72 × 9 × 0,8 = 518,4 кВт·год 
 

де: Тгп = 72 год - середній річний строк роботи свердловини для технологічних 
потреб; 

 Nгп  - загальна встановлена потужність насосного обладнання 
свердловин, що працюють (за паспортом підприємства), кВт;

 Кгп = 0,8 - коефіцієнт завантаження насоса свердловини при перевірці.
 

4.Річні витрати електроенергії на допоміжні технологічні та виробничі процеси і 
потреби  для електроспоживачів, визначаються за формулою 

Wдоп = N × T × Kп, кВт·год, 
 

Зеремля Wдоп (електроопалення) = 4 × 1440 × 0,8 = 4608 кВт·год, 

Баранівка Wдоп (електроопалення) = 6 × 1440 × 0,8 = 6912 кВт·год, 

Зеремля Wдоп (промивка фільтра) = 15 × 219 × 0,8 = 2628 кВт·год, 

Першотравенськ Wдоп (електроопалення) = 6 × 1440 × 0,8 = 6912 кВт·год, 

 
де: N -  загальна потужність електроспоживачів од ого призна ення, що 

входять до структури підприємства, згідно з табл. 1, кВт; 
 Т -  кількість годин роботи на рік обладнання даного призначення; 
 Кп - 0,8 коефіцієнт використання потужності робочих одиниць обладнання. 

5.Річні витрати електричної енергії на освітлення (Wос) визначаються за формулою 
Wос = Kп × T × ΣPвст. × Kпра, кВт·год, 

 
Баранівка Wзовн. освіт. = 0,8 × 2920 × 0,3 = 700,8 кВт·год, 

Зеремля Wвнутр. станція знезалізнення = 0,8 × 3650 × 0,12 = 350,4 кВт·год, 

Баранівка Wвнутр. станція знезалізнення = 0,8 × 3650 × 0,12 = 350,4 кВт·год, 

Першотравенськ Wзовн. освіт. = 0,8 × 2920 × 0,3 × 1,05 = 735,84 кВт·год, 

Першотравенськ Wвнутр. станція знезаліз. = 0,8 × 3650 × 0,12 × 1,05 = 367,92  кВт·год, 

де: Kп  = 0,8 - коефіцієнт використання потужності освітлювальних 
приладів, наведений у додатку 5 до цієї Мет дики; 

 T - кількість годин роботи осв тлювальних приладів на рік; 
 ΣPвст - установлена потужність освітлювальних приладів, кВт; 
 Kпра = 1,05 - коефіцієнт, що враховує втрати в пускорегулювальній 

апаратурі під час використання люмінесцентних ламп. 
    

6. Загальновиробничі норми питомих витрат електричної енергії для водопостачання 
Р в.п. = (ΣWнЗ + ΣWххЗ + ΣWсЗ + ΣWдоп.ел + ΣWдоп. пром. +  

ΣWосв. внутр.)/Qплан, кВт·год/1000 куб.м, 

Зеремля Р в.п. = (2619,36 + 2737,5 + 172,8 + 4608 + 2628 + 350,4)/7000  =  

1873,72 кВт·год/1000 куб.м, 



Р в.п. = (ΣWнБ +ΣWсБ + ΣWдоп.л +  ΣWосв. зовн. + ΣWосв. внутр.)/Qплан, кВт·год/1000 куб.м, 

Баранівка Р в.п. = (50538,29 + 518,4 + 6912 + 700,8 + 350,4)/82000  =  

719 кВт·год/1000 куб.м 

Першотравенськ Р в.п. = (12326,38 + 518,4 + 6912 + 735,84 + 367,92)/20000  =  

1043 кВт·год/1000 куб.м, 

 
 

де: ΣWосн - загальні (річні) витрати електричної енергії на основні 
технологічні та виробничі процеси і потреби, кВт·год; 

 ΣWдоп - загальні (річні) витрати електричної ене гії на допоміжні 
технологічні т  виробничі процеси і потреби, кВт·год; 

 ΣWвтр - загальні (річні)  втрати електричної енергії в розподільних 
мережах і силових трансформаторах, що знаходяться на балансі 
ПВКГ, кВт·год; 

 Qплан - пла ова кількість питної води, поданої в систему ПРВ, а о к лькість 
пропущених через очисні споруди стічних вод у розрахунковому 
році, тис. куб.м. 

 

 
ІІ. Водовідведення 

 
1.Річні витрати електричної енергії на підйом і подачу питної, технічної або стічної води 

насосними агрегатами всіх призначень(Wн) визначаються за формулою 

Wн = (γ × Qпл × Н)/(ηн × ηп × 102 × 3600), кВт·год, 
Баранівка Wн (КНС-1) = (1014 × 10000 × 20)/(0,65 × 0,87 × 102 × 3600) = 976,63 кВт·год, 

Баранівка Wн (КНС-2) = (1014 × 110000 × 35)/(0,64 × 0,86 × 102 × 3600) = 19316,01 кВт·год, 
Баранівка Wн (КНС-3) = (1014 × 16000 × 20)/(0,65 × 0,87 × 102 × 3600) = 1562,61 кВт·год, 
Баранівка Wн (КНС-4) = (1014 × 23000 × 10)/(0,65 × 0,87 × 102 × 3600) = 1123,13 кВт·год, 
Баранівка Wн (КНС-5) = (1014 × 51000 × 20)/(0,65 × 0,87 × 102 × 3600) = 4980,84 кВт·год, 

Першотравенськ Wн (КНС) = (1016 × 19000 × 35)/(0,64 × 0,86 × 102 × 3600) = 3342,98 кВт·год, 
 

де: γ = 1000 ÷ 1016 кг/м-3 -  питома вага рідини, що перекачується (за даними 
аналізу); 

 Qпл -  запланований на розрахунковий рік об’єм 
перекачаної рідини, куб.м; 

 Н -   розрахунковий напір під час роботи насоса, м; 
 ηн -  коефіцієнт корисної дії (ККД) насоса, береться за 

паспортними даними або за даними про 
відцентрові насоси для прісної води та 
каналізаційних стічних вод, що знаходяться в 
експлуатації; 

 ηп -  ККД електродвигуна, береться за паспортними 
даними абоза даними; 

 102 -  коефіцієнт перерахунку потужності насосних 
агрегатів з кг·м/с в кВт. 
 

2. Річні витрати електроенергії на подачу повітря для очищення стічних вод в аеротенках 
(Wоч) визначаються за формулою 

Wоч = (qair × Qст × N × K)/Р, кВт·год, 
 

Баранівка Wоч = (12,0 × 110000 × 7,5 × 0,75)/360 = 20625 кВт·год, 



 
де: qair - питомі витрати повітря для очищення стічних вод в аеротенках, 

куб.м/куб.м стічних вод (беруться за технологічним регламентом 
експлуатації аеротенків у межах 5,0 - 12,0 куб.м/куб.м); 

Qст  -        річний об’єм стічних вод, що підлягають очищенню, куб.м; 
 N - установлена потужність електродвигунів повітродувок 

або компресорів, кВт; 
К= 0,75 – коефіцієнт завантаження електродвигуна повітродувки; 
Р    - продуктивність повітродувки, м3/год (за даними щорічних випробувань). 
3.Річні витрати електроенергії на допоміжні технологічні та виробничі процеси і 

потреби  для електроспоживачів, визначаються за формулою 
Wдоп = N × T × Kп, кВт·год, 

 
Баранівка Wдоп (опалення КНС) = 6 (4 × 1,5) × 1440 (2 міс.) × 0,8 = 6912,0 кВт·год, 

 
Баранівка Wдоп (опалення адм.) = 3 (2 × 1,5) × 2880 (4 міс.) × 0,8 = 6912,0 кВт·год, 

 
Баранівка Wдоп (нагрів води) = 1,5 × 4380 × 0,7 = 4599,0 кВт·год, 

 
Баранівка Wдоп (звар., орг. техн., верст.) = 8 × 1460 × 0,7 = 8176,0 кВт·год, 

 
Баранівка Wдоп (мул. насос) = 11× 3650 × 0,7 = 28105,0 кВт·год, 

 
Першотравенськ Wдоп (опалення КНС) = 6 (4 × 1,5) × 1440 (2 міс.) × 0,8 = 6912,0 кВт·год 

 
 

де: N -  загальна потужність електроспоживачів одного призначення, що 
входять до структури підприємства, згідно з табл. 1, кВт; 

 Т -  кількість годин роботи на рік обладнання даного призначення; 
 Кп -  коефіцієнт використання потужності робочих одиниць обладнання. 

 
4.Річні витрати електричної енергії на освітлення (Wос) визначаються за формулою 

Баранівка Wос = Kп × T × ΣPвст. × Kпра, кВт·год, 
 

Баранівка W (зовн.) = 0,8 × 2920 × 2,0 (8 × 0,25) = 4672 кВт·год, 
 

Баранівка W (адм.) = 0,85 × 1460 × 0,3 (3 × 0,1) = 372,3 кВт·год, 
 

Баранівка W (доп.) = 0,85 × 3650 × 0,45 (6 × 0,075) = 1396,12 кВт·год, 
 

Першотравенськ W (зовн. осв.) = 0,8 × 2920 × 0,3 × 1,05 = 735,84 кВт·год 
 

Першотравенськ W (КНС) = 0,8 × 3650 × 0,12 × 1,05 = 367,92 кВт·год 
 

де: Kп  =  - коефіцієнт використання потужності освітлювальних 
приладів, наведений у додатку 5 до цієї Методики; 

 T - кількість годин роботи освітлювальних приладів на рік; 
 ΣPвст - установлена потужність освітлювальних приладів, кВт; 
 Kпра =  - коефіцієнт, що враховує втрати в пускорегулювальній 

апаратурі під час використання люмінесцентних ламп. 
    

5.Річні втрати електричної енергії в силових трансформаторах (Wтр) визначаються за 
формулою 

ΔWтр = ΔPxx × To + ΔPкз × (Sф / Sн)-2 × Тр, кВт·год, 



 
Баранівка ΔWтр(КНС) = 0,365 × 8760 + 1,97 × (7,6/100)2 × 8760 = 3230 кВт·год 

 
Баранівка ΔWтр(ос) = 0,82 × 8760 + 3,7 × (22,6/250)2 × 8760 = 7448 кВт·год 

 
де: ΔРхх -  втрати холостого ходу трансформатора, кВт (беруться за 

паспортними даними); 
 То -  кількість приєднань трансформатора до електромережі за звітний 

період або рік; 
 ΔPкз -  втрати короткого замикання, кВт (беруться за паспортними 

даними); 
 Sф -  фактичне навантаження на трансформатор, кВА; 

 Sн -  номінальна потужність трансформатора (береться за паспортними 
даними), кВА; 

 Тр -  річна фактична тривалість робіт трансформатора під 
навантаженням (береться за графіком робіт), год. 
 

 

6. Загальновиробничі норми питомих витрат електричної енергії для водовідведення 
Р в.в. = (ΣWосн + ΣWдоп + ΣWвтр)/Qплан, кВт·год/1000 куб.м, 

Баранівка Р в.в. = (27959,22 + 20625 + 54704 + 6400,42 + 10678)/ 110000 =  
= 1094 кВт·год/1000 куб.м    

Першотравенськ Р в.в. = (3820,5 + 6912 + 735,84 + 367,92 + 10678)/ 19000 =  
= 623 кВт·год/1000 куб.м    

 
де: ΣWосн - загальні (річні) витрати електричної енергії на основні 

технологічні та виробничі процеси і потреби, кВт·год; 
 ΣWдоп - загальні (річні) витрати електричної енергії на допоміжні 

технологічні та виробничі процеси і потреби, кВт·год; 
 ΣWвтр - загальні (річні)  втрати електричної енергії в розподільних 

мережах і силових трансформаторах, що знаходяться на балансі 
ПВКГ, кВт·год; 

 Qплан - планова кількість питної води, поданої в систему ПРВ, або 
кількість пропущених через очисні споруди стічних вод у 
розрахунковому році, тис. куб.м. 

 

Розробив:  головний інженер                                  Г. А. Заєць  

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
28 січня 2022 року                                                              № 9 
 
Про затвердження заходів щодо 

підтримки сім’ї, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок  

і чоловіків, запобігання, 

протидії домашньому насильству та  

торгівлі людьми на 2022 рік  

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків », «Про протидію торгівлі 
людьми», «Про соціальні послуги»,  рішень Житомирської обласної ради від 
16.12.2021р. № 315  «Про обласну цільову Програму підтримки сім’ї, 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022 рік», від 
16.12.2021 року № 316  «Про обласну цільову Програму запобігання, протидії 
домашньому насильству та торгівлі людьми на 2022рік», з метою 
впровадження гендерних підходів, рівностей прав та можливостей жінок і 
чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання конфліктів та 
насильства в сім’ї,  виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити заходи щодо підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання, протидії домашньому насильству 
та торгівлі людьми на 2022 рік,  що додаються. 

 2.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.), 
службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.),  комунальному 



некомерційному підприємству  «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради (Осіпчук В.В.), гуманітарному відділу 
міської ради забезпечити виконання даних заходів. 

3.Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити 
фінансування заходів у межах кошторисних призначень. 

 4.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Нікітчина Н.В.)  про хід виконання заходів інформувати міську раду, 
департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  до 15 січня 
2023 року.   

 5.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 

 

Міський голова        Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами(секретар)  

виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК 

                                                                                                   

  

  



  Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                    від 28.01.2022 року №9          

 

I. Заходи 

щодо підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на 2022 рік 

1. Проведення інформаційних кампаній, акцій та інших заходів з метою 
привернення уваги широких верств громадськості до проблематики 
дискримінації та гендерно - обумовленого насильства й руйнування існуючих  
гендерних стереотипів, спрямованих на забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації та 
насильства за ознакою статі. 

Управління соціального захисту 
населення 

Баранівської міської ради 

Протягом року 

 

2. Проведення «круглих столів» з пропоганди відповідального батьківства з 
метою популяризації сімейних цінностей. 

Управління соціального захисту 
населення 

Баранівської міської ради, служба у 
справах 

дітей  Баранівської міської ради, 

громадські організації (за згодою) 

Протягом 2022 року 

3.  Надання базових соціальних послуг сім’ям в умовах конкретного 
суспільства, конкретної ситуації; здійснення системи заходів, спрямованих на 
запобігання протиправній поведінці дітей в сім’ях.                                                           

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у 
справах   



дітей  Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради 

Постійно 

4. Проведення заходів до Дня матері, Дня сім’ї «Моя сім'я – мій оберіг». 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у            
справах дітей Баранівської міської ради, 
гуманітарний відділ міської ради 

Травень 2022 року 

5. Участь посадових осіб місцевого самоврядування, працівників установ та 
організацій у навчанні з питань рівності прав та можливостей жінок та 
чоловіків. 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради 

громадські організації (за згодою) 

Травень 2022 року 

 

6. Проведення заходів до Дня батька «Мій тато та я». 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у      
справах дітей  Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради 

Червень 2022 року 

7. Проведення заходів у рамках Міжнародного тижня підтримки грудного 
вигодовування. 

Управління соціального захисту аселення 

Баранівської міської ради, КНП                

«Центр ПМСД»Баранівської міської ради, 

Серпень 2022 року 

 



8. Участь в обласному конкурсі «Моя міцна родина» з метою підтримки 
багатодітних родин та дітей в них.                                

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради 

Жовтень 2022 року 

9. Участь в обласному конкурсі – огляді молодих сімей з метою підтримки 
традицій української  сім’ї.                                   

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради 

Жовтень- Листопад 2022 року 

10. Участь в організації та проведенні Новорічних і Різдвяних свят для дітей 
пільгових  категорій.    

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у 
справах  

дітей  Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради  

громадські організації (за згодою) 

Грудень 2022 року            

11. Налагодження партнерства з громадськими організаціями, які працюють 
для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків щодо 
проведення просвітницької роботи та об’єднання зусиль у напряму 
ефективного реагування та випадків дискримінації. 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, громадські                  

організації (за згодою) 

Протягом року 

 



12. Забезпечення розгляду звернень громадян за фактами дискримінації за 
ознакою статті, реагування на випадки дискримінації за ознакою статті та 
надання допомоги. 

Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради   

Протягом року             

 

II. Заходи 

щодо запобігання, протидії домашньому 
 насильству та торгівлі людьми на 2022 рік 

1. Забезпечення діяльності координаційної ради з питань сім’ї, гендерної 
рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.  

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у справах                   

дітей  Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради, КНП                

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

ювенальна превенція. 

Щопівроку 

2. Проведення акції «Протидій домашньому насильству» на базі освітніх 
закладів.  

Управління соціального захисту 
населення 

Баранівської міської ради, гуманітарний 
відділ              

міської ради, ювенальна превенція. 

Вересень – грудень 2022 року  

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

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у справах                  

дітей  Баранівської міської ради,  



гуманітарний відділ міської ради. 

Листопад-грудень 2022 року 

4. Участь практичного психолога у навчанні для фахівців, які реалізують 
програму для кривдників. 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради,  

Протягом 2022 року 

5.  Забезпечення діяльності мультидисциплінарної команди соціально-
психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, у тому числі сексуального насильства. 

 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у справах                  

дітей  Баранівської міської ради, КНП                

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

гуманітарний відділ міської ради. 

Протягом 2022 року 

6. Надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, у тому числі сексуального насильства. 

Управління соціального захисту 
населення 

Баранівської міської ради. 

Протягом 2022 року 

7. Розміщення інформаційної продукції  з питань протидії торгівлі людьми, 
спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків 
потрапляння в ситуації протидії торгівлі людьми. 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у справах                  

дітей  Баранівської міської ради 

Протягом 2022 року 

 



8. Проведення тижня правових знань з питань протидії торгівлі людьми  на 
базі освітніх закладів «Проінформований - значить захищений!». 

Управління соціального захисту 
населення 

Баранівської міської ради, служба у 
справах                     

дітей  Баранівської міської ради 

Протягом 2022 року 

9. Відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня) з метою 
підвищення рівня обізнаності суспільства щодо явища торгівлі людьми.  

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, гуманітарний               

відділ міської ради.  

Липень 2022 року 

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

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради,  гуманітарний 
відділ міської ради. 

Жовтень  2022 року 

 11. Проведення засідань, акцій за круглими столами спрямованих на 
підвищення рівня обізнаності населення щодо питань протидії торгівлі 
людьми.  

Управління соціального захисту 
населення 

Баранівської міської ради, служба у 
справах  

дітей  Баранівської міської ради, КНП            

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

гуманітарний відділ міської ради, 
ювенальна превенція 

Протягом року 

 



12. Посилення співпраці правоохоронних органів, органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та перенаправлення осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми.   

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у справах  

дітей  Баранівської міської ради, КНП            

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

гуманітарний відділ міської ради,                      

ювенальна превенція 

Протягом року 

13.  Надання безоплатної медичної, психологічної, правової, соціальної та 
іншої допомоги дітям, особам, які постраждали від домашнього насильства. 

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, служба у справах  

дітей  Баранівської міської ради, КНП            

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

гуманітарний відділ міської ради. 

Протягом року 

14.  Надання особам, які постраждали від торгівлі людьми, безоплатної 
медичної, психологічної, правової, соціальної та іншої допомоги, сприяння їх 
працевлаштуванню та забезпечення реалізації права на освіту і 
професійну підготовку тощо.  

Управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, КНП      

«Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

гуманітарний відділ міської ради, 

При потребі  

 

 

Керуючий справами(секретар)  

виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК                                                           



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
28 січня 2022 року       № 10 
 
Про затвердження нового складу опікунської ради 
при виконавчому комітеті міської ради 

 

З метою соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, 
дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 
можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, 
відповідно  до ст. 56 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, 
затверджених спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та 
молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства   праці   та   соціальної    політики    України    від  26.05.1999  
№34/166/131/88, керуючись ст. ст. 34, 40   Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити новий склад опікунської ради при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради, що додається. 

2. Рішення виконавчого комітету від 04.12.2020 року №13 «Про 
затвердження нового складу опікунської ради при виконавчому комітеті 
міської ради» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Т.В.Кравчук. 

 

 

Міський голова                                             Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                   Тетяна КРАВЧУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення виконавчого комітету 
        від 28.01.2022 року №10 
 

Склад 
опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради 

 
Приймак Ірина  -            заступник міського голови з питань діяльності 
Володимирівна              виконавчих органів ради, голова опікунської ради; 
 
Кравчук Тетяна  -            керуючий справами (секретар) виконавчого 
Василівна               комітету, заступник голови опікунської ради; 
 
Ожеревська Ірина  -            фахівець із соціальної роботи 1 категорії     
Орестівна               управління соціального захисту населення  

          Баранівської міської ради, секретар опікунської    
ради; 

 
Члени опікунської ради: 
 
Нікітчина Наталія   -            начальник управління соціального захисту 
Володимирівна                          населення Баранівської міської ради; 
Будківська Оксана  -            головний спеціаліст відділу юридичної роботи  
Миколаївна                          та управління персоналом Баранівської міської  
                ради; 
Ільчук Любов  -            староста Полянківського старостинського округу; 
Володимирівна    
Дашко Ірина   -            головний спеціаліст відділу з питань      
Ростиславівна              обслуговування осіб з інвалідністю та надання  

           цільових допомог управління соціального захисту 
населення Новоград–Волинської РД (за згодою);  

Орностай Людмила  -           голова благодійного фонду «Союз інвалідів» 
Григорівна            (за згодою); 
Кравчук Любов -          медичний директор КНП «Центр ПМСД» 
Борисівна             Баранівської міської ради; 
Корнійчук Ігор  -           інспектор ювенальної провенції Баранівського 
Анатолійович            відділення поліції Новоград-Волинського 
              ВП ГУНП (за згодою); 
Драган Олександр  -          депутат міської ради. 
Миколайович 
 
 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                             Тетяна КРАВЧУК 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
28.01.2022 року                                                                          № 11 
 
Про взяття на квартирний облік 
гр. Корнійчука О.С., як такого,що 
потребує поліпшення житлових 
умов 
         
Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.1 ст.34 Житлового кодексу Української РСР, пп.1 п.13, пп.4 п.44 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 
жилих приміщень в Українській РСР, розглянувши заяву Корнійчука О.С., 
враховуючи висновки житлової комісії (протокол від 20.01.2022р. №1), 
виконавчий комітет міської ради 
  

 
ВИРІШИВ:  
 

1. Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 
включити громадян в першочерговий список осіб, які користуються 
правом одержання житлових приміщень Корнійчука Олександра 
Сергійовича, ХХХХ р.н. жителя ХХХХХХХХ. Склад сім’ї на отримання 
житлової площі, складається із трьох осіб. 

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 

  
 
28.01.2022 року                                                                          № 12 
 
Про взяття на облік гр. Шишенка М.М., 
як такого,  що потребує поліпшення 
житлових умов 
 
        Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.1 ст.34 Житлового кодексу Української РСР, пп.1 п.13, пп.4 п.44 
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР, розглянувши заяву Шишенка М.М. 
враховуючи висновки житлової комісії (протокол від 20.01.2022р. №1), 
виконавчий комітет міської ради 
  

 
ВИРІШИВ:  
 

1. Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 
включити громадян в позачерговий список осіб, які користуються 
правом одержання житлових приміщень Шишенка Миколу 
Миколайовича, ХХХХ р.н. жителя ХХХХХХХХХХ. Склад сім’ї на 
отримання житлової площі, складається із трьох осіб. 

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 

28.01.2022 р                                                                                        № 13 

Про порушення клопотання 
про нагородження Грамотою 
Верховної Ради України 
Мігея О.Ю. 

Відповідно  до  постанови   Верховної   Ради   України   від   05.07.2001 
 № 2541-III «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України»            
(із змінами), враховуючи протокол зборів трудового колективу Баранівської 
міської ради від 20.01.2022 року №1, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Мігея Олександра     
Юрійовича – Баранівського міського голову за сумлінну працю,  високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок  у розвиток та розбудову 
територіальної громади та соціально-економічний розвиток регіону.  

 

 

Міський голова                                                                       Олександр 
МІГЕЙ  

 
Керуючий справами  
(секретар)виконавчого комітету                                         Тетяна КРАВЧУК 
  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
28.01.2022 року                                                                          № 14 
 
Про надання одноразової  
     матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової 
допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, 
враховуючи протокол від 27.01.2022 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 66 500 гривень (шістдесят шість тисяч 
п’ятсот  гривень 00 коп) на рахунок              управління соціального захисту 
населення міської ради для виплати 66 500 гривень (шістдесят шість 
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 

  
 
28.01.2022 року                                                                          № 15 
 

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: 

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 3000 гривень ( три тисячі гривень 00 коп) на 
рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 
виплати 3000 гривень ( три тисячі 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) 
виконавчого комітету                                                 Тетяна  КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
28 січня 2022 року       № 16 
  

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 
 
 

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та 
будівель, виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. В зв’язку з реєстрацією речових прав на нерухоме майно КП 
«Баранівка міськводоканал» об’єкта нерухомого майна комунальної форми 
власності – виробнича будівля каналізаційно-насосної станції в смт. 
Першотравенськ, присвоїти нову поштову адресу вул. Парфірова, 5-А, смт. 
Першотравенськ. 
2. В зв’язку з реєстрацією речових прав на нерухоме майно КП 
«Баранівка міськводоканал» об’єкта нерухомого майна комунальної форми 
власності – виробнича будівля водонапірної вежі в смт. Першотравенськ, 
присвоїти нову поштову адресу вул. Лермонтова, 2-Б, смт. Першотравенськ. 
3. Присвоїти житловому будинку в с. Жари, для оформлення права 
власності Юрчуку Михайлу Григоровичу нову поштову адресу: «ХХХХХХХ» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, для оформлення права 
власності Нікітчину Миколі Павловичу нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5. Присвоїти житловому будинку в с. Рогачів, для оформлення права 
власності Басюку Олександру Анатолійовичу нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 



6. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка, для оформлення права 
власності Курильчуку Федору Володимировичу нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
7. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка, для оформлення права 
власності Цурик Оксані Романівні нову поштову адресу: «ХХХХХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
8. Присвоїти житловому будинку в с. Суємці, для оформлення права 
власності Захарчук Зінаїді Іванівні нову поштову адресу: «ХХХХХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
9. Присвоїти житловому будинку в с. Іванівка, для оформлення права 
власності Ящук Людмилі Олексіївні нову поштову адресу: «ХХХХХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
10. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, для оформлення права 
власності Нікітчиній Марії Андріївні нову поштову адресу: «ХХХХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
11. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХХХХ, який належить на праві 
приватної власності Марчуку Мирону Васильовичу нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
12. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХХХХ, який належить на праві 
приватної спільної часткової власності Абрамову Вадиму Сергійовичу (нині 
покійний), Циганцю Олександру Юрійовичу, Циганцю Василю Юрійовичу, 
Циганець Надії Юріївні, Циганцю Юрію Юрійовичу, Циганець Валентині 
Кузмівні нову поштову адресу: «ХХХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 
13. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХХХ, який належить на праві 
приватної власності Райковському Євгену Генріховичу нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
14. Зобов’язати КП «Баранівка міськводоканал», Юрчука М.Г., Нікітчина 
М.П., Басюка О.А., Курильчука Ф.В., Цурик О.Р., Захарчук З.І., Ящук Л.О., 
Нікітчину М.А., Марчук М.В., Циганця О.Ю., Циганця В.Ю., Циганець Н.Ю., 
Циганця Ю.Ю., Циганець В.К., Райковського Є.Г. внести зміни до 
інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК     
 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
28 січня 2022 року       № 17 
  

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», розглянувши заяву Романюка Віктора 
Сергійовича про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл гр. Романюку Віктору Сергійовичу, який зареєстрована по 

ХХХХХХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності по вул. Лермонтова,  (територія 
ринку) в смт. Першотравенськ, Житомирської області. 

2. Зобов’язати гр. Романюка В.С.: 
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 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК     
 

 

 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

28.01.2022 року                                                                                                 № 18                                                                                                    

Про затвердження Положення про комісію  

з питань захисту прав дитини при виконавчому  

комітеті Баранівської міської ради та її складу в новій редакції 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 
р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», з метою сприяння забезпеченню реалізації прав 
дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне 
виховання та всебічний розвиток, у зв’язку з кадровими змінами у структурі 
Баранівської міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради в новій редакції 
(додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради в новій редакції(додаток 2). 

3. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1,2 рішення виконавчого 
комітету Баранівської міської ради від 04.12.2020 року №8 «Про 
затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті міської ради та її складу в новій редакції». 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючу справами 
(секретаря) виконавчого комітету міської ради Тетяну Кравчук. 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ  

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету                                              Тетяна КРАВЧУК 

 



                                                                 Додаток 1 до рішення 

                                                                  виконавчого комітету 

                                                    міської ради 

                                                                        від 28.01.2022 року  №18 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про комісію з питань захисту прав дитини  

при виконавчому комітеті Баранівської міської ради 

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є органом, що утворюється 
головою виконавчого органу міської ради (об’єднаної територіальної громади). 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим 
Положенням. 

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на 
життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний 
розвиток. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами 
міждисциплінарної команди із числа органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів районної 
держадміністрації, виконавчого органу міської ради (об’єднаної територіальної громади) з 
питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених 
підрозділів органів Національної поліції, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти), контролює виконання уповноваженими 
суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та 
коригування; 

2) розглядає питання щодо: 
подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження 

дитини, батьки якої невідомі; 
доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам 

дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього 
не зробили батьки дитини; 

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та 
піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків 
без позбавлення батьківських прав; 

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини; 
вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; 
вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення 

способів такої участі; 
підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України; 
доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; 
визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 
доцільності встановлення, припинення опіки, піклування; 



стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних 
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків; 

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, 
піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами; 

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, 
в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів; 

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний 
захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

3) розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують 
батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків 
без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу 
інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, 
сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за 
результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо 
доцільності: 

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських 
обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною; 

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, 
для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які 
відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми; 

4) розглядає питання щодо забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, 
влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм 
власності та підпорядкування, і соціальної підтримки їх сімей відповідно до визначених 
потреб із забезпеченням: 

врахування думки дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її 
висловити, та підстав для її влаштування/зарахування на цілодобове перебування до 
зазначеного закладу, умов проживання сім’ї дитини; 

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення надання дітям, 
влаштованим/зарахованим на цілодобове перебування до зазначених закладів, та їх сім’ям 
необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг; 

розроблення та схвалення рекомендацій сім’ям дітей, влаштованих/зарахованих на 
цілодобове перебування до зазначених закладів, щодо подолання причин виникнення 
потреби в такому влаштуванні/зарахуванні; 

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з 
якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати 
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є 
перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, 
або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із 
заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність 
виплати допомоги за минулий період. 

5. Комісія має право: 
одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності 

інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій; 

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними 
вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 



утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські 
об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія; 

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські 
об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою). 

6. Комісію очолює голова виконавчого органу міської ради (об’єднаної територіальної 
громади). 

Організація діяльності комісії забезпечується службою у справах дітей. 
Заступник голови виконавчого органу міської ради (об’єднаної територіальної 

громади) може виконувати повноваження заступника голови комісії. 
7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів 

районної держадміністрації, виконавчого органу міської ради (об’єднаної територіальної 
громади) з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у 
справах дітей, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної 
превенції) та Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення. 

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в 
разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. 

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини 
загальної кількості її членів. 

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно 
яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи 
повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання. 

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини 
відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному 
засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні 
письмово. 

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, 
а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на 
території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні 
проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого 
віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку. 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів 
діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм 
відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або 
інтересах третіх осіб. 

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає 
рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або 
підготовки висновку для подання його до суду. 

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування 
простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос голови комісії. 

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або 
рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них). 

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських 
засадах. 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                          Тетяна КРАВЧУК 



                                                                 Додаток 2 до рішення 

                                                                  виконавчого комітету 

                                                                        Баранівської міської ради 

                                                                      від 28.01.2022 року №18 

 

 

Склад  

комісії з питань захисту прав дитини  

при виконавчому комітеті Баранівської міської ради 

 

 

Мігей Олександр Юрійович - міський голова, голова комісії 
 

Приймак Ірина Володимирівна - заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
заступник голови комісії 

 

Кучинська Інна Володимирівна - начальник служби у справах дітей 
Баранівської міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії  

 

 

Кравчук Тетяна Василівна - керуюча справами (секретар) виконавчого 
комітету Баранівської міської ради 

 

Нікітчина Наталія Володимирівна  - начальник управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 

 

Лашевич Марина Геннадіївна - головний спеціаліст  відділу освіти 
Баранівської міської ради  

 

Мельник Юрій Михайлович - головний спеціаліст відділу Баранівського 
бюро правової допомоги Новоград-
Волинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (за 
згодою) 

 

Корнійчук Наталія Василівна - інспектор сектору ювенальної превенції 
Новоград-Волинського РВП ГУНП (за 
згодою)  

 

  



Лисюк Наталія Володимирівна - начальник відділу №1 м. Баранівка УПСЗН 
Новоград-Волинської РДА (за згодою) 

 

 

Пулковська Інна Володимирівна - лікар-педіатр КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Баранівської міської 
ради 

 
 
 

Ковальчук Людмила Миколаївна - практичний психолог Баранівського ліцею №2 
 

Андреєва Людмила Анатоліївна - депутат Баранівської міської ради 
 

Сус Олександр Іванович 

 

- завідувач сектору опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах дітей 
Баранівської міської ради 

 

Козачок Руслана Миколаївна - головний спеціаліст сектору опіки, піклування 
та усиновлення служби у справах дітей 
Баранівської міської ради 

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                              

 
                                      
 
          
     
                                    
                                      
                                     Тетяна КРАВЧУК 

            

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

28.01.2022 року                                                                                                 № 19                                                                                                    

 

Про затвердження персонального складу 
міждисциплінарної команди у новій редакції 
 

 Керуючись Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, які 
постраждали від жорстокого поводження, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №585 «Про забезпечення 
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» 
та в зв’язку з кадровими змінами у структурі Баранівської міської ради, 
виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити персональний склад міждисциплінарної команди для 
організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах у новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність п.2 рішення виконавчого 
комітету Баранівської міської ради від 04 грудня 2020 року №9 «Про 
утворення міждисциплінарної команди». 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючу 
справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Тетяну 
Кравчук. 

 

Міський голова                                                                          Олександр МІГЕЙ  

 

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету                                              Тетяна КРАВЧУК                                                              

 



                                                                    Додаток до рішення 

                                                                       виконавчого комітету 

                                                        міської ради 

                                                                              від 28.01.2022 року  №19 

 

 

Персональний склад міждисциплінарної команди  
для організації соціального захисту дітей, які перебувають  

у складних життєвих обставинах 

 

 

Козачок Руслана 

Миколаївна 

- головний спеціаліст сектору опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах дітей міської ради 

 

Лашевич  Марина 

Геннадіївна 

 

- головний спеціаліст відділу освіти міської ради 

 

Нікітчина Наталія 
Володимирівна 

- 

 

начальник управління соціального захисту населення 
міської ради 

 

Лисюк Наталія Володимирівна - начальник відділу № 1 м. Баранівка УПСЗН Новоград-
Волинської РДА 

 

Пулковська Інна Володимирівна - 

 

лікар-педіатр КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Баранівської міської ради 

 

Корнійчук Наталія  

Василівна 

- інспектор сектору ювенальної превенції Новоград-
Волинського РВП ГУНП в Житомирській області 

 

Із обов’язковим залученням старости старостинського округу за місцем проживання/перебування 
конкретної дитини 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

28.01.2022 року                                                                                                 №20                                                                                                    

 

Про призначення опікуна над  

дитиною, позбавленою батьківського  

піклування Печерською А.І. 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту 
«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, 
статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 35, 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 27.01.2022 р., враховуючи рішення комісії 
з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 
27.01.2022 р., виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування 
ХХХХХХХ р.н., уродженицею ХХХХХХХ та призначити опікуна над 
нею Процун Наталію Володимирівну, ХХХХ р.н., жительку 
ХХХХХХХХХ. 

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 
психічний розвиток дитини на опікуна Процун Н.В. 

 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 
(секретаря) виконкому Т.В. Кравчук. 

 

 

 Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуюча справами  

(секретар) виконкому                                                      Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської  області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
28.01.2022 року                                                    № 21 
 
Про затвердження висновку 
органу опіки та піклування 
щодо доцільності позбавлення  
батьківських прав  
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 164, 165, 180 Сімейного 
кодексу України, Порядком провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «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 при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради від 27.01.2022 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. Кирильчук 
Наталії Василівни, ХХХХХ р.н., уродженки ХХХХХХХ, жительки 
ХХХХХХХ батьківських прав відносно малолітньої ХХХХХХХХ. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 
(секретаря) виконавчого комітету Баранівської міської ради Тетяну 
Кравчук. 

 
 Міський голова         Олександр МІГЕЙ 
 
 Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                     Тетяна КРАВЧУК 
Додаток до рішення  виконавчого 
комітету № 21 від 28.01.2022 р. 

  



ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради про доцільність 

позбавлення батьківських прав 
 

З 01.10.2019 р. на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах служби у справах дітей Баранівської міської ради перебуває  малолітня 
ХХХХХХХХ по причині ухилення матері Кирильчук Наталії Василівни, ХХХХ р.н. 
від виконання батьківських обов’язків. 

Згідно копії свідоцтва про смерть серії ХХХХХ батько малолітньої 
ХХХХХХХХХ – Добровольський  Віктор Станіславович помер  
22 .12.2017 року в м. Баранівка  Житомирської області. 

Основними ознаками та чинниками, що спричинили СЖО у сім’ї є періодичне 
вживання алкоголю матір’ю та її співмешканцем Пашковським Юрієм, ХХХХ, 
безробіття матері згідно з висновками оцінки потреб сім’ї гр. Кирильчук Н.В., 
складеними управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради. 

Неодноразово  до служби у справах дітей надходили скарги від баби 
Добровольської Надії Іванівни, ХХХХ р.н. на поведінку Кирильчук Н.В. по 
відношенню до виховання та утримання своєї дочки через вживання алкогольних 
напоїв. Також мати часто відсутня за місцем проживання без поважних причин, 
дитина в цей час приходить до баби, яка є похилого віку і не має можливості 
доглядати малолітню ХХХХХХХХ.  

Також до служби у справах дітей неодноразово надходили листи від 
директора Баранівського ліцею №2 про те, що малолітня Вікторія не відвідує ліцей 
та не ночує вдома,  класний керівник та соціальний педагог неодноразово 
намагалися поспілкуватися з мамою, але вона не йде на контакт. 

У зв’язку із відсутністю належної турботи про дитину систематично 
суб’єктами організації соціального захисту дітей громади проводилася 
профілактична робота з матір’ю Кирильчук Н.В. щодо наслідків безвідповідального 
батьківства (акти обстежень від 11.09.2019, 17.09.2019, 12.11.2019, 18.11.2019, 
02.06.2020, 12.05.2021, 26.05.2021, 14.06.2021, 16.12.2021, 17.01.2022, 21.01.2022). 

З Кирильчук Н.В. також були проведені бесіди щодо зміни свого ставлення до 
виховання та розвитку дитини, ведення належного способу життя, недопустимості 
вживання спиртних напоїв, роз`яснювалось, що за неналежне виконання 
батьківських обов`язків, ведення асоціального способу життя може призвести до 
позбавлення батьківських прав,  але належних висновків мати не зробила.  

З метою соціальної підтримки сім’я Кирильчук Н.В. перебувала під 
соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи УСЗН міської ради (19.08.2019 
– 28.09.2020). Сім’ї надано комплекс соціальних послуг з метою подолання складних 
життєвих обставин. 

Питання стану утримання та виховання дитини у вказаній сім’ї неодноразово 
розглядалося на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті міської ради (26.09.2019, 24.12.2021, 27.01.2022 ).  

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини 24.12.2021 р.  Кирильчук 
Н.В. попереджено про відповідальність за ухилення від батьківських обов’язків, 
зобов’язано  не допускати таку ситуацію, надано термін  місяць для виправлення. 
Однак Кирильчук Н.В. протягом наданого терміну не стала на шлях виправлення, а 
саме: при чергових візитах в дану сім’ю перебувала з ознаками алкогольного 
сп’яніння, відсутність приготовленої їжі, в будинку низький температурний режим, 
за що інспектором з ЮП було складено протоколи про притягнення до 



адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків,  не 
займалася пошуком роботи. 

Згідно інформації Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області  
протягом 2021 року Кирильчук Н.В. неодноразово притягувалася до 
адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або 
особами, що їх замінюють , обов’язків щодо виховання дітей - 10 разів), за ч.2 ст.178 
КУпАП (розпиванняи пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв в забороненому 
місці – 2 рази), за ст. 176 КУпАП (виготовлення, зберігання самогону та препаратів 
для його виготовлення – з рази). 

Це свідчить про те, що Кирильчук Н.В. самоусунулась від виконання своїх 
батьківських обов'язків, не займається вихованням дитини, не проявляє турботу про 
неї, зловживає алкогольними напоями, веде аморальний спосіб життя, ніде не 
працює, негативно впливає на розвиток своєї дитини. 

Незважаючи на контроль та підтримку відповідних служб, проведені 
превентивні та мотивуючі заходи впливу на матір, поведінка та ставлення 
Кирильчук Н.В. до виховання дитини не змінилася, мати надалі ухиляється від 
виконання своїх батьківських обов’язків.  

Вважаємо, що поведінка гр. Кирильчук Н.В. є такою, що шкодить психічному 
та фізичному здоров’ю дитини, її законним правам та інтересам, прояви 
безвідповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків набули 
систематичного характеру. 

Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, 171, 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, виконавчий комітет Баранівської міської ради вважає за доцільне 
позбавити гр. Кирильчук Наталію Василівну, ХХХХ уродженку ХХХХХХХХ 
батьківських прав відносно малолітньої ХХХХХХХХХ. 

 
   
 

Міський голова       Олександр МІГЕЙ 
  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

28.01.2022 року                                                                                            № 22 

Про затвердження Положення про 
місцеву комісію з визначення 
напрямів та об’єктів, на які 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 та складу 
місцевої комісії у новій редакції 

 

 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року №615 «Деякі питання 
забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», виконавчий комітет 
міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про місцеву комісію з визначення напрямів та 
об’єктів, на які 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 у новій 
редакції (додаток 1). 

2. Затвердити склад місцевої комісії з визначення напрямів та об’єктів, на 
які 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 у новій редакції 
(додаток 2). 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішенням виконавчого комітету 
Баранівської міської ради від 30.06.2021 року №121. 

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

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

 Керуюча справами  

(секретар) виконкому                                                         Тетяна КРАВЧУК 

 

  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 28.01.2022 р №22 

 

 

Положення 
про місцеву комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які 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 
 

1. Місцева комісія з визначення напрямів та об’єктів, на які 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 (далі - Комісія) є 
консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Баранівської міської ради. 

2. У своїй роботі Комісія керується чинним законодавством, цим Положенням. 
3. Головою Комісії є міський голова, заступником голови комісії - начальник служби у 

справах дітей Баранівської міської ради. 
4. Комісія має право отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

міської ради інформацію з питань, що належать до її компетенції. 
5. До повноважень Комісії належить: 
1) визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з 

урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 
26.05.2021 року №615, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням пунктів 
12 і 14 вищевказаного Порядку та умов, і наявної проектної документації, кількості 
малих групових будинків та дітей, які перебувають в них, установлених розмірів 
відповідних виплат; 

2) формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на 
квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати 
народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) 
та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла; 

3) затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із визначенням 
окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До загального списку не 
включаються особи, яким було виділено грошову компенсацію за рахунок 
субвенції у попередньому році; 

4) погодження щодо: 
житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих 

будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у тому числі за рахунок 
грошової компенсації; 



нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 
дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих 
будинків сімейного типу; 

розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення 
малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків 
сімейного типу; 

5) проведення перевірки щодо: 
наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування, особи з їх числа; 
наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 
наявності документів про перебування особи на квартирному обліку; 
документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 

11 вищевказаного Порядку та умов; 
обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається. 

6. Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, 
передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 вищевказаного 
Порядку та умов, протягом 60 днів з початку бюджетного періоду та надсилає обласній 
державній адміністрації один примірник відповідного протоколу місцевої комісії, 
підписаний всіма членами Комісії та затверджений рішенням виконавчого комітету. 

7. Після отримання копії рішення від обласної держадміністрації про розподіл 
субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та 
умов, Комісією для прийняття відповідного рішення подаються такі документи: 

1) для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла, житла для осіб, зокрема осіб з інвалідністю: 

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) згідно додатку 2 до 
Порядку та умов, складений місцевою комісією з метою визначення його 
придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення 
наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, 
газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення; 

звіт про оцінку майна; 
фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 
копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке 

прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку; 
довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, 

квартирі), що придбавається; 
згода особи на проживання в житлі, яке для неї придбавається (на момент оформлення 

купівлі-продажу); 
рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України “Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (необхідний у 
разі придбання житла на вторинному ринку, у разі його підготовки за рахунок субвенції - 
додається після його підготовки); 

2) для нового будівництва/реконструкції приміщень для розміщення малих групових 
будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу - проектна документація на 
будівництво об’єкта; 

3) для капітального ремонту житла для дитячих будинків сімейного типу: 
проектна пропозиція та копія (завірена в установленому порядку) експертного звіту 

щодо розгляду кошторисної частини проекту будівництва об’єкта незалежно від вартості 
будівництва; 

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) згідно додатку 2 до 
Порядку та умов, яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує 
капітального ремонту/реконструкції, складений місцевою комісією з метою визначення 
його придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення 



наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, 
газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення; 

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке 
прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку; 

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири); 
4) для розроблення проектної документації - інформація про: 
віддаленість житлового приміщення від об’єктів інфраструктури соціального 

спрямування, зокрема закладів освіти та закладів охорони здоров’я; 
визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці територіальної громади 

щодо необхідності влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у форми виховання, наближені до сімейних. 

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою, а у разі 
відсутності – заступником. 

9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 
дві третини її складу. 

10. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. 
11. Голова, заступник, члени Комісії беруть участь у роботі Комісії на громадських 

засадах. 
12. Місцевими розпорядниками коштів субвенції є Баранівська міська рада та 

структурний підрозділ Баранівської міської ради - управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради.  
 

 

 

 

Керуюча справами  

(секретар) виконавчого комітету                                                             Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 28.01.2022 року №22 

 

 

Склад 

місцевої комісії з визначення напрямів та об’єктів,  

на які 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 

 

 

Мігей Олександр Юрійович - міський голова, голова комісії 
 

Кучинська Інна 
Володимирівна 

- начальник служби у справах дітей міської ради, 
заступник голови комісії 
 

Приймак Ірина 
Володимирівна 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 
 

Григорович Ірина 
Володимирівна 

- головний спеціаліст з питань комунальної 
власності відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності 
міської ради, секретар комісії 
 

Кравчук Тетяна Василівна - керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету 
 

Шевчук Олена Григорівна - начальник відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності 
міської ради 
 

Дерев’янчук Григорій 
Олексійович 

- головний спеціаліст містобудування та архітектури 
відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності міської ради 
 

Михалюк Олександр 
Павлович 

- начальник відділу юридичної роботи та управління 
персоналом міської ради 
 

Строєв Ігор Миколайович - депутат міської ради 
 

Муравський Володимир 
Євгенович 

- староста Кашперівського старостинського округу 
 
 



Василевський Олександр 
Вікторович 

- начальник відділу фінансів міської ради 
 
 

Нікітчина Наталія 
Володимирівна 
 

- начальник управління соціального захисту 
населення міської ради 

 

Керуюча справами  

(секретар) виконкому                                                              Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 
 
 
 


