
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29 квітня 2022 року       № 33 
 

Про затвердження звіту про діяльність  
КП «Полісся» за 2021 рік та затвердження  
фінансового плану на 2022 рік 

 
Заслухавши інформацію директора КП «Полісся» Строєва І.М. 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 «Полісся» Строєва І.М. про роботу 
підприємства за 2021 рік взяти до відома. 
2. Фінансовий план КП «Полісся» на 2022 рік – затвердити (додається). 
3. Рекомендувати директору КП «Полісся» Строєву І.М. вжити заходів 
щодо запровадження ціноутворення послуг підприємства на 
конкурентному рівні/ 
4. Доручити фінансовому відділу міської ради (Василевський О.В.), 
відділу бухгалтерського обліку міської ради (Цимбалюк Л.А.) провести 
перевірку господарської та фінансової діяльності підприємства за період з 
1 січня 2021 року по 1 травня 2022 року. 

 

 

 

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



                                                                 Звіт про  роботу   
 КП «Полісся» Баранівської міської  ради  

                                                              за 2021 р. 
 
Повна назва –  Комунальне підприємство «Полісся» Баранівської міської ради. 
Кількість працюючих 4  чол.. 
  
Сфера діяльності - виготовлення друкованої продукції на замовлення у т.ч. 
бланків, журналів, квитків, газет, бухгалтерських  книг,  квитанцій,  ярликів та 
інше, порізка паперу на потрібний формат, надання нежитлових приміщень в 
оренду. 
 
  Дохід за  2021  рік – 649100,00  грн. 
  Виготовлено друкованої продукції на суму – 471000,00 грн. 
  Дохід від оренди приміщення друкарня - 154700,00 грн.  
  Кошти  місцевого бюджету на поточні видатки ( жовтень 2021р.) – 23400,00грн.    
(зарплата, 22% єдиний внесок) 
   
 
Витрати за  2021  рік -  643600,00 грн. 
  Друкарські  матеріали (папір газетний, папір кольоровий, фарба  чорна 
друкарська, 
  картон  палітурний і т.п.) – 32500,00 грн. 
  Плата за газ, світло, водопостачання, телефон, сміття, касове обслуг. – 
117000,00 грн.  
  Податки в бюджет  -162630,00 грн. з них: 
         Податок на прибуток - 1200,00грн. 
         Частина чистого прибутку – 300,00 грн. 
         Військовий збір ( 1.5%)  -  1400,00 грн. 
         Податок з доходів фізичних осіб (18%)  - 71230,00 грн. 
         Єдиний внесок (22%)  - 88500,00 грн. 
   Заробітна плата ( на карткові рахунки) – 331470,00 грн.  
   У зв’язку із збільшенням цін  за газопостачання, електроенергію, зменшенням 
виготовлення продукції, невчасне надходження коштів за продукцію  на 
підприємстві виникла заборгованість на 01.01.2022 р.  по заробітній платі 
директору в суму 50035,05 грн.  (податки і єдиний внесок сплачено до бюджету). 
Заборгованість буде погашена по мірі надходження коштів.   
    Заборгованість на 01.01.2022 р. підприємству  різними організаціями  - 
46300,00 грн. 
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування. 
Не являється платником податку на добавлену  вартість.



ПОГОДЖЕНО   Додаток 1 
до Порядку складання, затвердження 
та контролю виконання фінансового плану 
суб’єкта господарювання 
державного сектору економіки 
(пункт 2) 

 Баранівська міська рада 
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план) 

М. П. (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис) 

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 
   Баранівська міська рада 
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план) (найменування органу, яким затверджено фінансовий план) 

 
М. П.     (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис) 

Голова Баранівської ОТГ         Олександр Мігей 
М. П.     (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис) 

  

 КП «Полісся» Баранівської міської ради Код 
Внесення змін 

до затвердженого фінансового плану 

Підприємство  КП «Полісся» за ЄДРПОУ  02407496 
основний ФП 

(дата затвердження) 
  

Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство за КОПФГ  150 змінений ФП 
(дата затвердження) 

  
Суб'єкт управління   за СПОДУ   
Вид економічної діяльності   за  КВЕД   68.20 змінений ФП 

(дата затвердження) 
  

Галузь     Надання в оренду нерухомого майна. Поліграфічна діяльність 
Одиниця виміру, тис. грн   

змінений ФП 
(дата затвердження) 

  Розмір державної частки у статутному 
капіталі 

 100% 

Середньооблікова кількість штатних 
працівників 

 4 змінений ФП 
(дата затвердження) 

  
Місцезнаходження  м.Баранівка вул.Поліська,7 
Телефон  3-11-39 Стандарти звітності П(с)БОУ  Х 
Прізвище та власне ім'я керівника  Ігор  Строєв Стандарти звітності МСФЗ   

  

 



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
на ___2022_____ рік 

Основні фінансові показники 

Найменування показника 

К
од

 
ря

дк
а 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний 

рік 

Плановий 
рік 

Інформація згідно із стратегічним планом 
розвитку 

плановий 
рік +1 рік 

плановий 
рік +2 роки 

плановий 
рік +3 роки 

плановий 
рік +4 роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Формування фінансових результатів 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

1000 703,9 - 649,7 632,0        

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

1010 695,7 - 643,6 624,7        

Валовий прибуток/збиток 1020               8,2 - 6,1 6,3 - - - -
EBITDA 1310 #VALUE! #VALUE! #VALUE! - х х х х 
Чистий фінансовий результат 1200 6,7 - 4,9 5,0        

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

податок на прибуток підприємств 2111 1,5 - 1,2 1,3 х х х х 
податок на додану вартість, що підлягає 
сплаті до бюджету за підсумками 
звітного періоду 

2112 - - - - х х х х 

податок на додану вартість, 
що підлягає відшкодуванню з бюджету 
за підсумками звітного періоду 

2113 (   ) (   ) (   ) - х х х х 

відрахування частини чистого прибутку 
державними унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями 

2115 0,4 - 0,3 0,3 х х х х 

відрахування частини чистого прибутку 
господарськими товариствами, 
у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать 
державі, на виплату дивідендів 

2131 - - - - х х х х 



Найменування показника 

К
од

 
ря

дк
а 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний 

рік 

Плановий 
рік 

Інформація згідно із стратегічним планом 
розвитку 

плановий 
рік +1 рік 

плановий 
рік +2 роки 

плановий 
рік +3 роки 

плановий 
рік +4 роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
на державну частку 

Усього виплат на користь держави 2200 1,9 - 1,5 1,6        

IІІ. Капітальні інвестиції 

Капітальні інвестиції 4000 - - - -        

ІV. Коефіцієнтний аналіз 

Рентабельність діяльності 
(чистий фінансовий результат, 
рядок 1200 / чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
рядок 1000) х 100, % 

5010 0,0095 - 0,0075 0,0079 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Рентабельність активів 
(чистий фінансовий результат, 
рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) 
х 100, % 

5020 0,0327 - 0,0242 0,0247 х х х х 

Рентабельність власного капіталу 
(чистий фінансовий результат, 
рядок 1200 / власний капітал, 
рядок 6080) х 100, % 

5030 0,0338 - 0,0247 0,0252 х х х х 

Рентабельність EBITDA (EBITDA, 
рядок 1310 / чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
рядок 1000) х 100, % 

5040 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #DIV/0! х х х х 

Коефіцієнт фінансової стійкості 
(власний капітал, рядок 6080 / 
(довгострокові зобов’язання, рядок 6030 

5050 31,460 - 48,341 48,341 х х х х 



Найменування показника 

К
од

 
ря

дк
а 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний 

рік 

Плановий 
рік 

Інформація згідно із стратегічним планом 
розвитку 

плановий 
рік +1 рік 

плановий 
рік +2 роки 

плановий 
рік +3 роки 

плановий 
рік +4 роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+ 
поточні зобов’язання, рядок 6040)) 

Коефіцієнт зносу основних засобів 
(сума зносу, рядок 6003 / первісна 
вартість основних засобів, рядок 6002) 

5060 0,3840 - 0,3851 0,3851 х х х х 

V. Звіт про фінансовий стан 

Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000  204,5  -  202,3  202,3 х х х х 
основні засоби 6001 204,5 - 202,3 202,3 х х х х 
первісна вартість 6002  332,0 -  329,0  329,0 х х х х 
знос 6003  127,5 - 126,7  126,7 х х х х 
Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 30  -  40  40 х х х х 
дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

6011  -  -  - - х х х х 

дебіторська заборгованість 
за розрахунками з бюджетом 

6012  -  -  -  - х х х х 

гроші та їх еквіваленти 6013  30 - 40  40 х х х х 
Усього активи 6020  204,5  -  202,3  202,3 х х х х 
Довгострокові зобов’язання 
і забезпечення 

6030  - -  -  -  х х х х 

Поточні зобов’язання і забезпечення, 
у тому числі: 

6040  6,3 -  4,1            4,1  х х х х 

поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

6041  6,3  -  4,1 4,1 х х х х 

поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками з бюджетом 

6042  -  -  -                 -  х х х х 

Усього зобов’язання і забезпечення, 
у тому числі: 

6050 6,3 - 4,1 4,1 х х х х 



Найменування показника 

К
од

 
ря

дк
а 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний 

рік 

Плановий 
рік 

Інформація згідно із стратегічним планом 
розвитку 

плановий 
рік +1 рік 

плановий 
рік +2 роки 

плановий 
рік +3 роки 

плановий 
рік +4 роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
державні гранти і субсидії 6060  -  -  -  - х х х х 
фінансові запозичення 6070  -  -  -  - х х х х 
Власний капітал 6080  198,2  -  198,2  198,2 х х х х 

VI. Кредитна політика 

Заборгованість за кредитами 
на початок періоду 

7000  -  -  - -        

Отримано залучених коштів, усього, 
у тому числі: 

7010 - - - -        

довгострокові зобов’язання 7011  -  -  - - х х х х 
короткострокові зобов’язання 7012  -  -  - - х х х х 
інші фінансові зобов’язання 7013  -  -  - - х х х х 
Повернено залучених коштів, усього, 
у тому числі: 

7030 - - - -        

довгострокові зобов’язання 7021       (   ) х х х х 
короткострокові зобов’язання 7022       (   ) х х х х 
інші фінансові зобов’язання 7023       (   ) х х х х 
Заборгованість за кредитами 
на кінець періоду 

7050       -        

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 

Середня кількість працівників 
(штатних працівників, зовнішніх 
сумісників та працівників, 
які працюють 
за цивільно-правовими договорами), 
у тому числі: 

8000 9 - 4 4         

члени наглядової ради 8001         х х х х 
члени правління 8002         х х х х 



Найменування показника 

К
од

 
ря

дк
а 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний 

рік 

Плановий 
рік 

Інформація згідно із стратегічним планом 
розвитку 

плановий 
рік +1 рік 

плановий 
рік +2 роки 

плановий 
рік +3 роки 

плановий 
рік +4 роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
керівник 8003  1 - 1  1  х х х х 
адміністративно-управлінський персонал 8004  1 -  1  1  х х х х 
працівники 8005  7 - 2 2  х х х х 
Витрати на оплату праці 8010 470200 - 383400 383400         
члени наглядової ради 8011         х х х х 
члени правління 8012         х х х х 
керівник 8013  145030 - 145030  145030  х х х х 
адміністративно-управлінський персонал 8014  66000 -  72000 72000  х х х х 
працівники 8015  259200 -  144000  144000  х х х х 
Середньомісячні витрати на оплату 
праці 
одного працівника (грн), усього, 
у тому числі: 

8020 22500 - 24100 25100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

член наглядової ради 8021 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! х х х х 
член правління 8022 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! х х х х 
керівник, усього, у тому числі: 8023 12100 - 12100 12100 х х х х 
посадовий оклад 8023/1  8700 -  8700 8700  х х х х 
преміювання 8023/2         х х х х 
інші виплати, передбачені 
законодавством 

8023/3  3400  -  3400  3400 х х х х 

адміністративно-управлінський 
працівник 

8024 5500 - 6000 6500 х х х х 

працівник 8025 4900 - 6000 6500 х х х х 
  

Керівник _____________________________________    _____________________________                                    І.М.Строєв 
                                                          (посада)                                                                         (підпис)                 



І. Інформація до фінансового плану 

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану 

Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності 
1 2 3 

02407496  КП «Полісся» Баранівської 
міської ради 

Виготовлення  друкованої  продукції ( журнали, бланки, книги, і т.п., брошурування  
палітурки, порізка паперу), послуги оренди нерухомості. 

  
2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) 

Найменування 
видів діяльності 

за КВЕД 

Питома вага 
в загальному 

обсязі 
реалізації, % 

Фактичний показник 
за 2020 минулий рік 

Плановий показник 
поточного 2021 року 

Фактичний показник поточного 
року за  2021р. 

Плановий на 2022 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Виготовлення 
друкованої продукції 

 72,0  75,0  572,3  300894 
арк. 

1,90 - - -  471,0 197000 
арк. 

2.39  471,0  181153 
арк. 

 2,60 

Послуги оренди 
нерухомості ( 
м.Баранівка, вул. 
Поліська,7) 

28,0 25,0 131,6 325,3м2   
 

33,17 - - - 154,7 360,3м2 34,81 160,0 360,3 м2 35,00 

Усього 100,0 100,0 703,9  - -  - -  -  625,7 -  -  631,0 -  - 
  

 



3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний 

рік 

Плановий 
рік 

(усього) 

У тому числі за кварталами Пояснення 
та обґрунтування 
до запланованого 

рівня 
доходів/витрат 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

1000  131,6  - 154,7  160,0 40,0  40,0  40,0  40,0   

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

1010 
129,3 

- 151,9 157,039,2 39,2 39,2 39,2   

Витрати на сировину 
та основні матеріали 

1011 ( 38,8) (   ) ( 32,5 ) (33,0) ( 8,2  ) ( 8,2 ) ( 8,3  ) ( 8,3  )   

Витрати на паливо 1012 (  36,2 ) (   ) (  67,4 ) (68,0) (17,0 ) (17,0 ) (17,0 ) (17,0 )   
Витрати на електроенергію 1013 (  51,7 ) (   ) (49,6   ) (53,6) (13,4 ) (13,4 ) (13,4 ) (13,4 )   
Витрати на оплату праці 1014 (   ) (   ) (   )       (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   
Відрахування на соціальні 
заходи 

1015 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Витрати, що здійснюються 
для підтримання об’єкта 
в робочому стані 
(проведення ремонту, 
технічного огляду, нагляду, 
обслуговування тощо) 

1016 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Амортизація основних 
засобів і нематеріальних 
активів 

1017 ( 2,6) (   ) (  2,4 )   (2,4) (0,6   ) (0.6   ) (0,6   ) (0,6   )   

Рентна плата 
(розшифрувати) 

1018 (   ) (   ) (    )     (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Інші витрати 
(розшифрувати) 

1019 ( ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Валовий прибуток 
(збиток) 

1020 2.3 - 2,8 3,0 0,7 0,7 0,8 0,8   

Адміністративні витрати, 
у тому числі: 

1030 - - - - - - - -   



витрати, пов’язані 
з використанням власних 
службових автомобілів 

1031 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на оренду 
службових автомобілів 

1032 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на консалтингові 
послуги 

1033 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на страхові послуги 1034 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   
витрати на аудиторські 
послуги 

1035 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на службові 
відрядження 

1036 (   ) (   ) (    )     (    ) (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на зв’язок 1037 (   ) (   ) (    )     (    ) (   ) (   ) (   ) (   )   
витрати на оплату праці 1038 (    ) (   ) (    )     (    ) (   ) (   ) (   ) (   )   
відрахування на соціальні 
заходи 

1039 (    ) (     ) (     ) - (    ) (    ) (    ) (    )   

амортизація основних 
засобів і нематеріальних 
активів 
загальногосподарського 
призначення 

1040 (     ) (     ) (     ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на операційну 
оренду основних засобів 
та роялті, що мають 
загальногосподарське 
призначення 

1041 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на страхування 
майна 
загальногосподарського 
призначення 

1042 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на страхування 
загальногосподарського 
персоналу 

1043 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

організаційно-технічні 
послуги 

1044 (    ) (   ) (    ) (    ) (   ) (   ) (   ) (   )   

консультаційні 
та інформаційні послуги 

1045 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   



юридичні послуги 1046 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   
послуги з оцінки майна 1047 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   
витрати на охорону праці 
загальногосподарського 
персоналу 

1048 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на підвищення 
кваліфікації 
та перепідготовку кадрів 

1049 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на утримання 
основних фондів, інших 
необоротних активів 
загальногосподарського 
використання, у тому числі: 

1050 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на поліпшення 
основних фондів 

1050/1 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

інші адміністративні 
витрати (розшифрувати) 

1051 (    ) (   ) (    ) (    ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Витрати на збут, у тому 
числі: 

1060 - - - - - - - -   

транспортні витрати 1061 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   
витрати на зберігання 
та упаковку 

1062 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на оплату праці 1063 (    ) (   ) (    ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )   
відрахування на соціальні 
заходи 

1064 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

амортизація основних 
засобів і нематеріальних 
активів 

1065 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на рекламу 1066 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   
інші витрати на збут 
(розшифрувати) 

1067 (   ) (   ) (    ) (    ) (   ) (   ) (   ) (   )   

Інші операційні доходи, 
усього, 
у тому числі: 

1070 572,3 - 471,0 471,0 117,7 117,7 117,7 117,7   

курсові різниці 1071    -  - -           
нетипові операційні доходи 
(розшифрувати) 

1072    -  - -           



інші операційні доходи 
(виготов. друк. прод., 
брошурув. палітурки і т.п. ) 

1073  572,3  -  471,0 471,0 117,7  117,7  117,7  117,7   

Інші операційні витрати, 
усього, 
у тому числі: 

1080 566,4 - 465,7 465,7 116,9 116,9 116,9 116,9   

курсові різниці 1081 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   
нетипові операційні витрати 
(розшифрувати) 

1082 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на благодійну 
допомогу 

1083 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

відрахування 
до резерву сумнівних боргів 

1084 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

відрахування 
до недержавних пенсійних 
фондів 

1085 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

інші операційні витрати 
(зарплата, єдин. внесок) 

1086 (566,4   ) (   ) ( 465,7  ) 465.7 ( 116,9  ) (116,9   ) (116,9   ) ( 116,9  )   

Фінансовий результат 
від операційної діяльності 

1100 5,9 - 3,3 3,3 0,8 0,8 0,8 0,9   

Дохід від участі в капіталі 
(розшифрувати) 

1110  -  -  - - -  -  -  -   

Втрати від участі 
в капіталі (розшифрувати) 

1120 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Інші фінансові доходи 
(розшифрувати) 

1130  -  -  - - -  -  -  -   

Фінансові витрати 
(розшифрувати) 

1140 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Інші доходи, усього, у тому 
числі: 

1150 - - 23,4 - - - - -   

курсові різниці 1151  -  -  - -   -                   -   
інші доходи (субвенція) 1152  -  -         23,4 -   -  -                  -                                     
Інші витрати, усього, 
у тому числі: 

1160 - -       (23,4)     (    ) - - - -   

курсові різниці 1161 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   
інші витрати (зарплата, 
єдин. внесок) 

1162 (   ) (   ) (23.4 ) - (   ) (   ) (   ) (   )   



Фінансовий результат 
до оподаткування 

1170 8,2 - 6,1 6,3 1,6 1,6 1,6 1,5   

Витрати з податку 
на прибуток 

1180 ( 1,5  ) (   ) ( 1,2  ) 1,3 (  0,32 ) ( 0,32  ) ( 0,33  ) (0,33   )   

Дохід з податку на прибуток 1181  -  -  - - -  -  -  -   
Прибуток від припиненої 
діяльності після 
оподаткування 

1190  -  -  - - -  -  -  -   

Збиток від припиненої 
діяльності 
після оподаткування 

1191 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Чистий фінансовий 
результат, 
у тому числі: 

1200 6,7 - 4,9 5,0 1,25 1,25 1,25 1.25   

прибуток 1201 6,7 0 4,9 5,0 1,25 1,25 1,25 1,25   
збиток 1202 0 0 0 0 0 0 0 0   
Усього доходів 1210 703,9 - 649,7 631,0 157,7 157,7 157,8 157,8   
Усього витрат 1220 695,7 - 643,6 624,7 156,1 156,1 156,2 156,2   
Неконтрольована частка 1230       -          

Розрахунок показника EBITDA 

Фінансовий результат 
від операційної діяльності, 
рядок 1100 

1300 - - - - - - - -  

плюс амортизація, 
рядок 1430 

1301 - - - - - - - -  

мінус операційні доходи 
від курсових різниць, 
рядок 1071 

1302 - - - - - - - -  

плюс операційні витрати 
від курсових різниць, 
рядок 1081 

1303 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

мінус значні нетипові 
операційні доходи, 
рядок 1072 

1304 - - - - - - - -  

плюс значні нетипові 
операційні витрати, 
рядок 1082 

1305 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   



EBITDA 1310 #VALUE! #VALUE! #VALUE! - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   

Елементи операційних витрат 

Матеріальні витрати, у тому 
числі: 

1400  126,7   149,5 154,6 38,65  38,65  38,65  38,65   

витрати на сировину 
та основні матеріали 

1401  38,8   32,5         33,0  8,25  8,25  8,25  8,25   

витрати на паливо 
та енергію 

1402  87,9   117,0 121,6 30,4  30,4  30,4  30,4   

Витрати на оплату праці 1410  464,2   383,4 383,4 95,85  95,85  95,85  95,85   
Відрахування на соціальні 
заходи 

1420  102,2    84,35 84,35 21,08  21,08  21,08  21,08   

Амортизація 1430  2,6    2,4 2,4 0,6  0,6  0,6  0,6   
Інші операційні витрати 1440  -   23,4 -          
Усього 1450 695,7  643,0 624,7 156,1 156,1 156,2 156,2   

Керівник _____________________________________    _____________________________                                 І.М. Строєв 
                                                     (посада)                                                                                    (підпис)                  



IІ. Розрахунки з бюджетом 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний рік 

Плановий 
рік (усього) 

У тому числі за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розподіл чистого прибутку 

Чистий фінансовий результат 1200 6,7 - 4,9 5,0 1,25 1,25 1,25 1,25
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 
збитку) на початок звітного періоду 

2000  -  -  -  -  -  -  -  - 

Коригування, зміна облікової політики 
(розшифрувати) 

2005 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) на початок звітного періоду, 
усього, у тому числі: 

2009 - - - - - - - -

Нараховані до сплати відрахування частини 
чистого прибутку, усього, у тому числі: 

2010 - - -- --            -        -

державними унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями до державного бюджету 

2011 (   ) (   ) (   ) - (   )  (  )    (  )    (   )    

господарськими товариствами, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 
державі, на виплату дивідендів 

2012 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

у тому числі на державну частку 2012/1 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Перенесено з додаткового капіталу 2020  -  -  - - -  -  - -  
Розвиток виробництва 2030 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Резервний фонд 2040 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Інші фонди (розшифрувати) 2050 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Інші цілі (розшифрувати) 2060 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 
збитку) на кінець звітного періоду 

2070 - - - - - - - -

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

Сплата податків та зборів до Державного бюджету 
України (податкові платежі), усього, у тому числі: 

2110 1,9 - 1,5 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4

податок на прибуток підприємств 2111  1,5  -  1,2 1,3 0,32  0,32  0,33  0,33 
податок на додану вартість, що підлягає сплаті 
до бюджету за підсумками звітного періоду 

2112 -  - - - -  -  -  - 



податок на додану вартість, що підлягає 
відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 
періоду 

2113 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

акцизний податок 2114  -  -  - - -  -  -  - 
відрахування частини чистого прибутку державними 
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 

2115  0,4  -  0,3 0,300 75  75 75   75 

рентна плата за транспортування 2116  -  -  - - -  -  -  - 
рентна плата за користування надрами 2117 -  - - -  -  -  -  - 
податок на доходи фізичних осіб 2118 -  - - -  -  -  -  - 
інші податки та збори (екологія) 2119 -  - - -  -    -  - 
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів 
(податкові платежі), усього, у тому числі: 

2120 86,4 - 69,4 69,4 17,3 17,3 17,4 17,4

податок на доходи фізичних осіб 2121  85,1  -  68,3 68,3 17,0  17,0  17,1  17,1 
земельний податок 2122  -  -  - - -  -  -  - 
орендна плата 2123  -  -  - - -  -  -  - 
інші податки та збори (1,5% військ. збір) 2124  1,3   1,1 1,1 0,2  0,2  0,3  0,4 
Інші податки, збори та платежі на користь 
держави, усього, у тому числі: 

2130 103,4 - 84,484,4 21,08 21,08 21,09 21,09

відрахування частини чистого прибутку 
господарськими товариствами, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків 

2131  -  -  - - -  -  -  - 

акцій (часток) належать державі, на виплату 
дивідендів на державну частку 

                  

митні платежі 2132  -  -  - - -  -  -  - 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування 

2133  103,4  -  84,4 84,4 21,08  21,08  21,08  21,08 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 2134       -        
Погашення податкового боргу, усього, у тому 
числі: 

2140 - - - - - - - -

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, 
що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів 
та державних цільових фондів 

2141  -  -  - - -       

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142  -  -  - -        
Усього виплат на користь держави 2200 191,7 - 155,3 155,4 38,8 38,8 38,9 38,9

Керівник _____________________________________    _____________________________                                    І.М.Строєв 
                                                            (посада)                                                                          (підпис)                  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29 квітня 2022 року       № 34 
 
 
Про затвердження планової калькуляції 
1 м куб. викачки нечистот АС-машиною 
КП «Баранівка міськводоканал» 
 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 11.04.2022 
р. № 30 про затвердження планової калькуляції 1 м куб. викачки нечистот АС-машиною, 
керуючись ст. ст. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
заслухавши інформацію директора КП «Баранівка міськводоканал», 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.) – 325 грн. 00 коп. (з ПММ та ПДВ) згідно з додатком. 

2. Дане рішення набуває чинності з 1 травня 2022 року. 

3. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету 

міської ради №192 від 30.11.2021 року «Про затвердження планових калькуляцій 

та види робіт та послуг, які надаються КП «Баранівка міськводоканал». 

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

питань діяльності виконавчого органу ради Дмитра Нечипорука. 

 
 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
 
Керуюча справами             Тетяна КРАВЧУК 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету №34 

 від 29.04.2021 року 
        
"ПОГОДЖЕНО"      "ЗАТВЕРДЖУЮ"   
Міський голова                Директор КП "Баранівка                    
      міськводоканал»  
______________ О.Ю.Мігей    ____________ Ю.С.Деревянко    
           

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
1 м куб. викачки нечистот АС-машиною 

                 грн.       
1. Зарплата     9750,00       
2. Нарахування на зарплату  2145,00       
3. Амортизація   555,75       
4. Запчастини, матеріали  1489,05       
    для населення для бюджетних для інших для інших 
                   установ           організацій громад 
5. Загальновиробничі        громади   
витрати (10%)   0,00  1393,98  1393,98 1393,98 
           
 РАЗОМ:   13939,80 15333,78  15333,78 15333,78 
           
Кількість наданих послуг, м куб. 360       
           
Собівартість 1 м куб.  38,72  42,59             42,59  42,59 
           
6. Адмінвитрати (10%)  0,00  4,26             4,26  4,26 
           
 РАЗОМ:   38,72  46,85             46,85  46,85 
           
Рентабельність   5%  15%             50%  100% 
             1,94  7,03            23,43  46,85 
           
 РАЗОМ:   40,66  53,88            70,28  93,71 
           
 ПДВ 20%   8,13  10,78            14,06  18,74 
           
ВСЬОГО за 1 м куб. (без пмм) 48,79  64,66            84,34  112,45 
           
За машину (3,6 м куб. без пмм) 175,64  232,77            303,61  404,82 
           
За машину з пмм по місту  325,00       
((20,8л х 6 км /100 км + 22,6 х 6 км /100 км + 0,75 л)       
 = 3,354 х 45 = 150,93)            
           
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК 
 
Виконавець: 
Економіст КП «Баранівка міськводоканал» Н.Волощук  

 



ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом) 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Ф
ак

т 
м

ин
ул

ог
о 

ро
ку

 

П
ла

н 
по

то
чн

ог
о 

ро
ку

 

П
ро

гн
оз

 
на

 п
от

оч
ни

й 
рі

к 

П
ла

но
ви

й 
рі

к 
(у

сь
ог

о)
 

У тому числі 
за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

   

Надходження грошових коштів 
від операційної діяльності 

3000 703,9 649,1 - 631 
157,

7
157,

7
157,

8
157,

8
Виручка від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

3010  703,9  625,7  - 631 
 157,
7 

 157,
7  

 157,
8 

 157,
8 

Повернення податків і зборів, у тому 
числі: 

3020  -  -  - -  -  -  -  - 

податку на додану вартість 3030  -  -  - -  -  -  -  - 
Цільове фінансування, у тому числі: 3040  -  23,4  - -  -  -  -  - 
бюджетне фінансування 3041  -  23,4  - -  -  -  -  - 
інші надходження (розшифрувати) 3042  -  -  - -  -  -  -  - 
Надходження авансів від покупців 
і замовників 

3050  -  -  - -  -  -  -  - 

Отримання коштів 
за короткостроковими зобов’язаннями, 
у тому числі: 

3060 - - - - - - - -

кредити 3061  -  -  - -  -  -  -  - 
позики 3062  -  -  - -  -  -  -  - 
облігації 3063  -  -  - -  -  -  -  - 
Інші надходження (розшифрувати) 3070  -  -  - -  -  -  -  - 
Витрачання грошових коштів 
від операційної діяльності 

3100 697,2 644,2 - 626 
156,

5
156,

5
156,

5
156,

5
Розрахунки за продукцію 
(товари, роботи та послуги) 

3110 ( 129,3) (151,9) (   ) 157 
(39,2

) 
(39,2
   ) 

(39,2
   ) 

(39,2
   ) 

Розрахунки з оплати праці 3120 (393,4) (324,9) (   )  324,9 
(81,2
   ) 

(81,2
   ) 

(81,2
   ) 

(81,2
   ) 

Відрахування на соціальні заходи 3130 (101,8) (84,0) (   ) 84 
(21,0
   ) 

(21,0
   ) 

(21,0
   ) 

(21,0
   ) 

Повернення коштів 
за короткостроковими зобов’язаннями, 
у тому числі: 

3140 - - - - - - -

кредити 3141 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
позики 3142 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
облігації 3143 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Зобов’язання з податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів, у тому 
числі: 

3150 72,3 59,7 - 59,8 14,9 14,9 14,9 15

податок на прибуток підприємств 3151 (1,5) (1,2) (   ) 1,3 (0,3) (0,3) (0,3) (0,4) 
податок на додану вартість 3152 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
акцизний податок 3153 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
рентна плата 3154 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

податок на доходи фізичних осіб 3155 (70,8) (58,5 ) (   ) 58,5 
(14,6

) 
(14,6
   ) 

(14,6
   ) 

(14,6
   ) 

інші зобов’язання з податків і зборів, 3156 0,4 0,3 - 0,3 - - - -



у тому числі: 

відрахування частини чистого прибутку 
державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями 

3156/1 (0,4 ) (0,3   ) (   )  0,3 
(0,07
5   ) 

(0,07
5   ) 

(0,07
5   ) 

(0,07
5   ) 

відрахування частини чистого прибутку 
господарськими товариствами, 
у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать 
державі, 
на виплату дивідендів на державну 
частку 

3156/2 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

інші платежі (розшифрувати) 3157 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Повернення коштів до бюджету 3160 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Інші витрачання (кошти місц. бюдж. на 
поточ. видатки) 

3170 (   ) (23,4) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195 6,7 4,9 - 5 1,2 1,2 1,3 1,3

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

    

Надходження грошових коштів 
від інвестиційної діяльності 

3200 - - - - - - - -

Надходження від реалізації фінансових 
інвестицій, у тому числі: 

3210 - - - - - - - -

надходження від продажу акцій 
та облігацій 

3215 - - - - - - - -

Надходження від реалізації 
необоротних активів 

3220 - - - - - - - -

Надходження від отриманих відсотків 3225 - - - - - - - -
Надходження дивідендів 3230 - - - - - - - -
Надходження від деривативів 3235 - - - - - - - -
Інші надходження (розшифрувати) 3240 - - - - - - - -
Витрачання грошових коштів 
від інвестиційної діяльності 

3255 - - - - - - - -

Витрачання на придбання фінансових 
інвестицій, у тому числі: 

3260 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

витрачання на придбання акцій 
та облігацій 

3265 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Витрачання на придбання необоротних 
активів, у тому числі: 

3270 - - - - - - - -

придбання (створення) основних 
засобів (розшифрувати) 

3271 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

капітальне будівництво 
(розшифрувати) 

3272 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

придбання (створення) нематеріальних 
активів (розшифрувати) 

3273 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

інші необоротні активи (розшифрувати) 3274 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Виплати за деривативами 3280 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Інші платежі (розшифрувати) 3290 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295 - - - - - - - -

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

    

Надходження грошових коштів 
від фінансової діяльності 

3300 - - - - - - - -



Надходження від власного капіталу 3305       -         
Отримання коштів за довгостроковими 
зобов’язаннями, у тому числі: 

3310 - - - - - - - -

кредити 3311 - - - - - - - -
позики 3312 - - - - - - - -
облігації 3313 - - - - - - - -
Інші надходження (розшифрувати) 3320 - - - - - - - -
Витрачання грошових коштів 
від фінансової діяльності 

3330 - - - - - - - -

Витрачання на викуп власних акцій 3335 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Повернення коштів за довгостроковими 
зобов’язаннями, у тому числі: 

3340 - - - - - - - -

кредити 3341 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
позики 3342 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
облігації 3343 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Сплата дивідендів 3350 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Витрачення на сплату відсотків 3360 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Витрачення на сплату заборгованості 
з фінансової оренди 

3370 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Інші платежі (розшифрувати) 3380 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 - - - - - - - -

Чистий рух грошових коштів 
за звітний період 

3400 703,9 649,1 - - - - - -

Залишок коштів на початок періоду 3405  13,6  8,9  -  -  -  -  -  - 
Вплив зміни валютних курсів 
на залишок коштів 

3410  - -  - -  -  -  -  - 

Залишок коштів на кінець періоду 3415 11,1 14,6 - - - - - -
  

Керівник __________________________  _________________                 І.М. Строєв 
                                               (посада)                                            (підпис)                              

 



IV. Капітальні інвестиції 
                                                                                                                                                                                                               тис. грн (без ПДВ) 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Факт 
минулого 

року 

План 
поточного 

року 

Прогноз 
на поточний 

рік 

Плановий 
рік (усього) 

У тому числі 
за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 - - - - - - - - 
капітальне будівництво 4010  -  -  - -  -  -  -  - 
придбання (виготовлення) основних засобів 4020  - - - - - - - - 
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
активів 

4030  -  -  - -  -  -  -  - 

придбання (створення) нематеріальних активів 4040 - - - - - - - - 
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 

4050  -  -  - -  -  -  -  - 

капітальний ремонт 4060  - - - - - - - - 
  

Керівник _____________________________________    _____________________________                              І.М.Строєв 
                                                           (посада)                                                                          (підпис)                  

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів 

Зобов’язання 

Заборгованість за кредитами 
на початок ______ року 

П
ла

н 
із

 з
ал

уч
ен

ня
 к

ош
ті

в План з повернення коштів 
Заборгованість за кредитами 

на кінець ______ року 

Усьог
о 

у тому числі: 

сума 
основного 

боргу 

відсотки, 
нараховані 
протягом 

року 

відсотки 
сплачені 

курсові 
різниці 
(сума 

основного 
боргу) 
(+/–) 

курсові 
різниці 

(відсотки) 
(+/–) 

Усього 

у тому числі: 

сума 
основног
о боргу 

відсотки 
нарахован

і 

сума 
основного 

боргу 

відсотки 
нараховані 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Довгострокові 
зобов’язання, 
усього, у тому 
числі: 

- - - - (   ) - (   ) - - - - - 



  - - - - (   ) - (   ) - - - - - 
  - - - - (   ) - (   ) - - - - - 
Короткострокові 
зобов’язання, 
усього, у тому 
числі: 

- - - - (   ) - (   ) - - - - - 

  - - - - (   ) - (   ) - - - - - 
  - - - - (   ) - (   ) - - - - - 
Інші фінансові 
зобов’язання, 
усього, у тому 
числі: 

- - - - (   ) - (   ) - - - - - 

  - - - - (   ) - (   ) - - - - - 
  - - - - (   ) - (   ) - - - - - 
Усього - - - - - - - - - - - - 

  

Керівник _____________________________________    _____________________________                            І.М.Строєв 
                                                               (посада)                                                                        (підпис)                  



VІ. Джерела капітальних інвестицій 
                                                                                                                                                                                                               тис. грн (без ПДВ) 

№ 
з/п 

Найменування 
об’єкта 

Залучення кредитних 
коштів 

Бюджетне 
фінансування 

Власні кошти 
(розшифрувати) 

Інші джерела 
(розшифрувати) 

Усього 

рік 

у тому числі 
за кварталам

и рік 

у тому числі 
за кварталам

и рік 
у тому числі 

за кварталами рік 
у тому числі 

за кварталами рік 
у тому числі 

за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 
капітальне 
будівництво 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

придбання 
(виготовлення) 
основних засобів 
(розшифрувати) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

придбання 
(виготовлення) 
інших 
необоротних 
матеріальних 
активів 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 

придбання 
(створення) 
нематеріальних 
активів 
(розшифрувати 
про ліцензійне 
програмне 
забезпечення) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 

модернізація, 
модифікація 
(добудова, 
дообладнання, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



реконструкція) 
(розшифрувати) 

6 
капітальний 
ремонт 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Усього - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Відсоток #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         #DIV/0!         

  

VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV) 
                                                                                                                                                                                                               тис. грн (без ПДВ) 

№ 
з/п 

Найменування 
об’єкта 

Рік початку 
і закінчення 
будівництва 

Загальна 
кошторисна 

вартість 

Первісна 
балансова 
вартість 
введених 

потужностей 
на початок 
планового 

року 

Незавершене 
будівництво 
на початок 
планового 

року 

Плановий рік Інформація 
щодо проектно-

кошторисної 
документації 

(стан 
розроблення, 
затвердження, 

у разі 
затвердження 

зазначити 
суб’єкт 

управління, 
яким 

затверджено, 
та відповідний 

документ) 

Документ, яким 
затверджений 
титул будови, 
із зазначенням 

суб’єкта 
управління, 
який його 
погодив 

освоєння 
капітальних 

вкладень 

фінансування 
капітальних 
інвестицій 

(оплата 
грошовими 
коштами), 

усього 

у тому числі 

власні 
кошти 

кредитні 
кошти 

інші 
джерела 

(зазначити 
джерело) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
- - - - - -                     - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 

Усього - - - - - - - -     
  

Керівник _____________________________________    _____________________________                                     І.М.Строєв 
                                                            (посада)                                                                           (підпис)                  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29 квітня 2022 року       № 35 
 
 
Про затвердження планової 
калькуляції 1 м куб. піску 
по КП «Баранівка міськводоканал» 
 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 
.04.2022 р. №  про затвердження планової калькуляції 1 куб. м піску, керуючись 
ст.. ст.. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», заслухавши інформацію 
директора КП «Баранівка міськводоканал», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

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

2. Дане рішення набуває чинності з 3 травня 2022 року. 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради №58 від 31.03.2021 року «Про 

затвердження планової калькуляції» вважати таким, що втратило 

чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Дмитра Нечипорука. 

 

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

 
 
 
 



 Додаток 
до рішення виконавчого комітету №35 

 від 29.04.2021 року 
 
 

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ  
1 м ку. піску 

                                                                грн./рік 
                                                                                                             
1. Заробітна плата                                        380037,60 
2. Нарахування на  
     зарплату                                                     83608,27 
3. Амортизація                                               51371,63 
4. Аналізи                                                         2500,00 
5. Матеріали                                                    7497,67 
6. Документація (виготовл. звіту з оцінки                         
    впливу на довкілля, вигот. НТД для отрим. дозволу  
    на викиди, геолог. супровід, внесення змін  

     і коригування робочого проекту)                             91000,00 
7.Запасні частини                                            6711,67                     
8. Паливо-мастильні матеріали                  110049,03 
9. Послуги автотранспорту (найм)             313780,00 
10. Податки                                                    44353,22                                      
     РАЗОМ:                                                1090909,09  
    Адмінвитрати    10%                                     109090,91 

     РАЗОМ:                                                1200000,00  
    Рентабельність   25%                                    300000,00 

     РАЗОМ:                                                 1500000,00 

     ПДВ 20%                                                                300000,00 

     ВСЬОГО:                                              1800000,00  
 
  Кількість піску всього, куб. м                            10000 
 
 Ціна за 1 куб. м /1 т  з кар’єру               180,00 / 128,57 
  (1 куб.м х 1,4 = 1 т) 

   
 
  Доставка 1 м куб. , грн.                                                                                 21,00 
  Погрузка 1 м куб.                                                                                             9,00 
  РАЗОМ:                                                                                                          30,00 
 Ціна за 1 куб. м /1 т  зі складу                                              210,00 / 150,00 
  (1 куб.м х 1,4 = 1 т) 
 
Примітка: заробітна плата – мінімальна 6500,00 грн.   
Паливо-мастильні матеріали і послуги автотранспорту (найм) – по факту 2021 року. 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                           Тетяна КРАВЧУК 
 
 Виконавець: Економіст КП «Баранівка міськводоканал»     Н.Волощук 
 



          

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29 квітня 2022 року                                                                                                №36 
 
Про тимчасове розміщення  
добровольців  добровольчого формування №1   
у закладах,що фінансуються з  бюджету  
Баранівської територіальної громади  

 
Керуючись Конституцією України, відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України „Про правовий режим 
воєнного стану”,  Закону України «Про національний супротив», указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного 
стану в Україні”, з метою забезпечення базових потреб добровольців 
добровольчого формування №1 

ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити перелік закладів Баранівської міської ради, для тимчасового 

розміщення добровольців добровольчого формування  №1, згідно додатку. 
2. Оплату енергоносіїв та комунальних послуг у закладах, де розміщується 

вищезазначена категорія осіб, здійснюється за рахунок видатків передбачених на 
утримання закладів в межах затверджених кошторисів 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Приймак І.В. 

 
 

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 

 

Керуюча справами  (секретар) 
виконкому                                                                              Тетяна КРАВЧУК 
 



                                                                                                                     

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29.04. 2022 року       № 37 
 
Про затвердження Порядку передачі 
на території Баранівської міської 
територіальної  громади гуманітарної 
допомоги, наданої донорами, державним 
бюджетом в умовах воєнного стану в Україні 
 

З метою впорядкування питання передачі гуманітарної допомоги, наданої 
Баранівській міській територіальній громаді донорами, в умовах воєнного стану 
в Україні, введеного указами Президента України, затвердженими в 
установленому порядку Верховною Радою України, відповідно до Закону 
України  «Про гуманітарну допомогу», ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» від 
05.03.2022 №202, виконавчий комітет міської ради  

  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Порядок  передачі на території Баранівської міської 
територіальної  громади гуманітарної допомоги, наданої донорами, 
державним бюджетом в умовах воєнного стану в Україні, що додається. 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Дмитру Нечипоруку забезпечити організацію формування стратегічного 
резерву для потреб Баранівської міської територіальної громади в умовах 
воєнного стану  в Україні з числа отриманої гуманітарної допомоги. 

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



 
 Додаток 

до рішення №37від 29.04.2022 року 
 

 
Порядок 

передачі на території Баранівської міської територіальної  громади 
гуманітарної допомоги, наданої донорами, державним бюджетом в умовах 

воєнного стану в Україні 
 
1. Цей Порядок визначає механізм передачі на території Баранівської міської 
територіальної громади гуманітарної допомоги, наданої донорами, в умовах 
воєнного стану в Україні (далі по тексту – гуманітарна допомога). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах 
України «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», «Про громадські об’єднання» та інших законодавчих актах щодо 
надання благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків тощо. 

3. Гуманітарна допомога в контексті цього Порядку характеризується: 

– безкорисливістю з боку надавача і отримувача, що свідчить про надання 
допомоги на благо інших без будь якої вигоди; 

– добровільністю – діяльність, яку проводять за вільним волевиявленням 
благодійника, без будь якого примусу та втручання з боку суб’єктів владних 
повноважень; 

– цільовою спрямованістю – наявність конкретної мети, в межах напрямів і 
порядку, встановлених Законом України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації». 

4. До складу гуманітарної допомоги, яка надається, належать: 

– продуктові набори; 

– засоби гігієни; 

– підгузки; 

– дитяче харчування; 

– одяг (новий та вживаний); 

– вироби з текстилю (нові та вживані); 

– інші речі та засоби, які надійшли від донорів та є у наявності. 

4.1.Набори гуманітарної допомоги комплектуються працівниками виконавчого 
комітету Баранівської міської ради з наявних продуктів, засобів тощо, без 
обов’язкового переліку. 

4.2. У разі надходження лікарських засобів,  медичних виробів, витратних 
матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших 
товарів, які сприятимуть підвищенню рівня надання медичних послуг, такі 



товари  безпосередньо передаються від донорів для забезпечення потреб 
населення територіальної громади в сфері охорони здоров’я  КП «Баранівська 
центральна комунальна лікарня», КП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» з подальшим обов’язковим проведенням у встановленому 
законодавством порядку відповідного обліку.  

4.3. У випадку забезпеченості вказаних комунальних підприємств 
вищевказаними категоріями отриманої гуманітарної допомоги, вона може бути 
передана іншим юридичним або фізичним особам, які її потребують, за 
напрямками, визначеними у п. 5 цього Порядку. 

4.4. У разі надходження технічних засобів, пристроїв, обладнання, транспортних 
засобів, інших товарів, які сприятимуть ефективності роботи комунальної сфери 
Баранівської міської територіальної громади, вони передаються комунальним 
підприємствам громади або Баранівській міській раді з подальшим обов’язковим 
проведенням у встановленому законодавством порядку відповідного обліку.  

4.5. У випадку забезпеченості комунальної сфери вищевказаними категоріями 
отриманої гуманітарної допомоги, вона може бути передана, іншим юридичним 
або фізичним особам, які її потребують, за напрямками, визначеними у п. 5 
цього Порядку. 

5. Гуманітарна допомога спрямовується за такими напрямками: 

– забезпечення підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів, 
служб з питань надзвичайних ситуацій на територіях України, де ведуться бойові 
дії або тих територіях, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи; 

– забезпечення цивільного населення на територіях України, де ведуться бойові 
дії або тих територіях, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи; 

– задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб або іншої категорії осіб, які 
потребують допомоги, у Баранівській міській територіальній громаді; 

– формування стратегічного резерву для потреб Баранівської міської 
територіальної громади в умовах воєнного стану  в Україні з числа отриманої 
гуманітарної допомоги. 

5.1. Здійснення отримання, передачі гуманітарної допомоги за видами та 
напрямками, визначеними цим Порядком, координується Баранівським міським 
головою, а у разі його тимчасової відсутності – секретарем ради. Для отримання, 
опрацювання та виконання заявок міський голова може залучати працівників 
виконавчого апарату, підприємств,організацій,установ міської ради. 

5.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» від 
05.03.2022 №202, враховуючи спрощення процедури перетину митного кордону, 
яке не потребує  деталізації документації гуманітарної допомоги, яка ввозиться 
на територію України з інших держав, а також оскільки, отримана під час 
воєнного стану гуманітарна допомога від донорів, не використовується задля 
організації основної діяльності органів місцевого самоврядування Баранівської 
міської територіальної громади, їх посадових осіб, ними не ведеться її облік в 



розумінні положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
бухгалтерський облік». 

5.3. Супроводжуючі документи, передані донорами або перевізниками, які 
забезпечили доставлення гуманітарної допомоги, зберігаються у встановленому 
законодавством порядку. 

6. Передача наданої гуманітарної допомоги здійснюється на підставі письмових 
заяв (довільної форми), від нижче зазначених осіб, які задовольняються в 
порядку такої черговості: 

6.1. Уповноважених представників військових адміністрацій, підрозділів 
Збройних Сил України, правоохоронних органів, служб з питань надзвичайних 
ситуацій, органів місцевого самоврядування, в тому числі для внутрішньо 
переміщених осіб. 

6.2. Уповноважених представників добровольчих формувань, які створені та 
легалізовані в порядку визначеному законодавством, на території   Баранівської  
міської територіальної громади. 

6.3. Волонтерів. 

6.4. Уповноважених осіб підприємств, установ, організацій, закладів, де 
розміщуються внутрішньо переміщені особи. 

7. Для надання гуманітарної допомоги заявниками,  визначеними у    п.п. 6.1.- 
6.5. п. 6 цього Порядку, подається письмова заявка із зазначенням переліку 
необхідної гуманітарної допомоги за напрямом на ім’я відповідальної особи, 
визначеної у п.п. 5.1. п. 5 цього Порядку. У заявці обов’язково зазначається 
відмітка про видачу/ не видачу гуманітарної допомоги. Також у заявці заявники 
вказують куди та кому спрямовується гуманітарна допомога, її орієнтовний 
перелік і кількість (об’єм та ін.), також  підтверджують, що отримана ними 
гуманітарна допомога буде доставлена за цільовим призначенням та гарантувати 
її передачу в повному обсязі, відповідно до спрямувань визначених у п. 5 цього 
Порядку.  

8. Наявні продукти харчування, засоби гігієни, підгузки, новий або вживаний 
одяг та взуття можуть двічі на місяць (або до вичерпання запасів) передаватись 
внутрішньо переміщеним особам або особам, які їх потребують без подання 
заявки, вказаної вище, за адресами:  

 продукти харчування, засоби гігієни, підгузки - м.Баранівка, вул. 
Звягельська (приміщення Баранівського ліцею №2) з 14 до 15 години 
щоденно  

 новий або вживаний одяг та взуття  - м.Баранівка, вул.Соборна,55 (центр 
надання соціальних послуг) з 8 до 17 години щоденно, крім святкових та 
вихідних днів. 

 дитяче харчування - м.Баранівка,вул.Звягельська,66 (Центр реабілітації 
управління надання соціальних послуг міської ради) з 8 до 17 години 
щоденно, крім святкових та вихідних днів . 



9. Заявки на отримання гуманітарної допомоги, що надійшли, опрацьовуються та 
задовольняються  (у разі наявності визначених у п.4 цього Порядку видів 
гуманітарної допомоги) протягом не більше трьох робочих днів. 

10. Отримання гуманітарної допомоги здійснюється за пред’явленням 
документу, що посвідчує особу. 

 

 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК 



                                                                                                                    

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29.04. 2022 року       № 38 
  
Про погодження передачі до продовольчого 
резерву Баранівської  міської громади  продуктів  
харчування, отриманих від Новоград-Волинської 
районної  військової  адміністрації 
 
 

Заслухавши інформацію керуючої справам (секретаря) виконавчого 
комітету Кравчук Т.В., керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради  

  
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити  передачу до продовольчого резерву Баранівської  міської 
громади  продуктів  харчування, отриманих від Новоград-Волинської 
районної  військової  адміністрації за період з 4 по 19 квітня 2022 року 
згідно актів №2, №13 (додається) 

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



                                                                                                   

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29.04. 2022 року       №39 ____ 
  
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 №43-од-1 від 25.02.2022 року 

«Про створення оперативного штабу реагування на надзвичайні ситуації на 
території Баранівської громади» (додається). 

2. Затвердити розпорядження міського голови №59-од від 06.04.2022 року «Про 
визначення особи, відповідальної за виконання вимог постанови КМУ №333 
від 19.03.2022 року «Про затвердження Порядку компенсації витрат на 
тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у 
період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в т.ч. 
на оплату житлово-комунальних послуг» в частині виконання повноважень 
ОМС » (додається). 

3. Затвердити розпорядження міського голови №65-од від 29.04.2022 року «Про 
впровадження в Баранівській міській громаді Програми фінансової 
підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні Всесвітньої Продовольчої  
Програми ООН». 

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

 
 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  
27.04.2022 року                                                                                   №  65-од 
 
Про впровадження в Баранівській міській громаді 
Програми фінансової підтримки внутрішньо  
переміщених осіб в Україні Всесвітньої  
Продовольчої  Програми ООН 
 
 
 
 З метою реалізації в Баранівській міській громаді Програми фінансової 
підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні Всесвітньої  Продовольчої  
Програми ООН 
 
РОЗПОРЯДЖАЮСЯ: 
 

1. Впровадити в Баранівській міській громаді Програми фінансової 
підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні Всесвітньої  
Продовольчої  Програми ООН. 

2. Визначити Кравчук Тетяну Василівну, керуючу справами (секретаря) 
виконавчого комітету міської ради відповідальною за впровадження в 
Баранівській міській громаді Програми фінансової підтримки внутрішньо  
переміщених осіб в Україні Всесвітньої  Продовольчої  Програми ООН. 

3. Уповноважити управління організації надання адміністративних послуг 
(Самчук О.В.) здійснювати  видачу QR-кодів внутрішньо переміщеним 
особам для отримання фінансової підтримки. 

 
 
 
 Міський  голова                                                   Олександр МІГЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29 квітня 2022 року       № 40 
 
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 9000 гривень (дев’ять  тисяч гривень 00 коп) на 
рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 
виплати 9000 гривень (дев’ять тисяч гривень 00 коп). 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
ПриймакІ.В. 

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



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

 РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29.04.2022 року                                                                   №  41        
 
Про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії  
для постачання Баранівському професійному ліцею  

 
Розглянувши лист ТОВ «ТРІА» про встановлення тарифу 1 Гкал теплової 

енергії для постачання Баранівському професійному ліцею від 12.04.2022 року 
№ 1041/03-16, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити скорегований тариф 1 Гкал теплової енергії для постачання 
Баранівському професійному ліцею, яка надається ТОВ «ТРІА», у розмірі: - 
вартість 1 Гкал теплової енергії всього – 2115,36 грн. без ПДВ згідно розрахунку 
(додається).  
2. Ввести в дію затверджений даним рішенням скорегований тариф теплової 
енергії для постачання Баранівському професійному ліцею, яка надається ТОВ 
«ТРІА» через 15 днів після оприлюднення даного рішення.  
3. Рішення виконкому міської ради від 28.02.2018 № 38 «Про встановлення 
тарифу 1 Гкал теплової енергії для постачання Баранівському професійному 
ліцею» вважати таким, що втратило чинність (на наступний день після введення 
в дію даного рішення в порядку, визначеному п.2). 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Дмитра Нечипорука. 
 
 
 
Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 
 
Керуюча справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                             Тетяна КРАВЧУК
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29 квітня 2022 року       № 42 
 

Про надання дозволу на торгівлю 
 

Розглянувши звернення гр.Марцишевського І.В. про надання дозволу на 
торгівлю продуктами харчування ( площа Волі м.Баранівка), керуючись п.8 ст. 
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
5. Надати дозвіл гр.Марцишевському І.В. на торгівлю продуктами 

харчування ( площа Волі м.Баранівка) з 1 травня 2022 року. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради Василя 

Савчука. 

 
 
 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29.04.2022                                                                                                  №43 
 
Про затвердження списків громадян, 
які перебувають на квартирному обліку 
при виконавчому комітету 
Баранівської міської ради  
           
       Відповідно до підпункту 2 пункту «а» ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст.15,34,36,40,42 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 
житлових комісій (протоколи від 21.12.2021 №10, від 28.12.2021 №11, від 
30.12.2021 №12, від 21.02.2022 №2), виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
      1. Затвердити список громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
та перебувають на загальній черзі при виконавчому комітеті Баранівської міської 
ради (додаток №1). 
     2. Затвердити список громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
при виконавчому комітеті Баранівської міської ради та користуються правом 
першочергового поліпшення житлових умов   (додаток №2). 
     3. Затвердити список громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
при виконавчому комітеті Баранівської міської ради та користуються правом 
позачергового поліпшення житлових умов (додаток №3). 
     4. Затвердити список громадян, які перебувають на соціальному квартирному 
обліку при виконавчому комітеті Баранівської міської ради (додаток №4). 
     5. Затверджені списки оприлюднити на офіційному сайті Баранівської міської 
ради у порядку встановленому законодавством. 
      6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 
 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                    Тетяна  КРАВЧУК 
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Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету  

від 29.04.2022р. №43 
 

Список громадян, які потребують поліпшення житлових умов та 
перебувають на загальній черзі при виконавчому комітеті Баранівської 

міської ради  
 

№ 
че
рг
и 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 

громадянина, 
який перебуває на 

обліку 

Дата прийняття і 
номер рішення 

органу місцевого 
самоврядування 

про: 
взяття на облік 

Склад 
сім’ї  

Підстава для 
взяття на облік 

1. Муравський 
Олексій 
Миколайович  

24.03.1983 
№ 104 

2 Пп.1 п.13 

2. Ярмошик 
Анатолій 
Миколайович 

24.12.1984№295 2 Пп.1 п.13 

3. Огороднікова 
Надія Андріївна 

26.03.1985№72 3 Пп.1 п.13 

4. Нікітчина 
Катерина Іванівна 

09.01.1988 
№10 

3 Пп.1 п.13 

5. Маліцька Марія 
Павлівна 

28.03.1988 
№68 

4 Пп.1 п.13 

6. Парфенюк  
Олексій Петрович 

11.05.1988 
№99 

5 Пп.1 п.13 

7. Опанасюк Галина 
Дмитрівна 

10.01.1990 
№6 

3 Пп.1 п.13 

8. Цимбалюк 
Микола 
Григорович 

15.08.2001 
№265 

3 Пп.5 п.13 

9. Вознюк Микола 
Васильович  

26.08.2004 
№221 

4 Пп.1 п.13 

10. Ковальчук Василь 
Петрович 

25.03.2005 
№3 

3 Пп.3 п.13 

11. Бєліца Ігор 
Миколайович 

31.10.2005 
№196 

5 Пп.1 п.13 

12. Гончарук Богдан 
Олександрович 

27.07.2006 
№184 

2 Пп.3 п.13 

13. Лисюк Світлана 
Юріївна 

26.12.2007 
№7 

1 Пп.1 п.13 

14. Палій Дмитро 
Сергійович 

25.09.2008 
№50 

1 Дитина- сирота 

15. Коломійчук 03.10.2011  3 Пп.1 п.13 
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Ядвіга Йосипівна №99 

16. Нестеренко 
Валерій 
Казимирович 

26.01.2012 
№30 

3 Пп.1 п.13 

17. Ейсмонт 
Володимир 
Анатолійович 

25.12.2013 
№39 

1 Пп.1 п.13 

18. Цюбик Микола 
Іванович 

24.12.2014 
№53 

1 Пп.1 п.13 

19. Василик Віктор 
Григорович 

20.08.2015 
№176 

4 Пп.1 п.13 

20. Сігнаєвський 
Віталій 
Йосипович 

19.11.2015  
 
№69 

3 Пп.5 п.13 

21. Вітте Петро 
Олександрович 

16.12.2015 
№46 

4 Пп.5 п.13 

22. Вахарчук Василь 
Васильович 

23.12.2015 
№35 

4 Пп.1 п.13 

23. Савенко Ігор 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

1 Пп.1 п.13 

24. Багінський 
Олександр 
Іванович  

23.12.2015 
№35 

4 Пп.1 п.13 

25. Ніколайчук 
Сергій Юлійович 

23.12.2015 
№35 

3 Пп.5 п.13 

26. Заєць Сергій 
Григорович 

24.02.2016 
№26 

1 Пп.1 п.13 

27. Друг Олег 
Сергійович 

26.04.2016 
№95 

1  П.15 

28. Свінціцька 
Крістіна 
Олександрівна 

24.06.2016 
№129 

1 Пп.6 п.13 

29. Муравський 
Валерій 
Сергійович 

24.06.2016 
№129 

1 Пп.7 п.13 

30. Євпак Сергій 
Олександрович 

17.08.2016 
№24 

1 П.15 

31. Бенкіна Юлія 
Сергіївна 

24.01.2017 
№5 

1 П.15 

32. Мартинюк 
Маргарита 
Андріївна  

29.09.2017 
№216 

1 П.15 

33. Мартинюк Юлія 
Андріївна 

29.09.2017 
№216 

1 П.15 

34. Гавіцький 
Дмитро 

21.12.2017 
№276 

1 Пп.5 п.13 
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Леонідович 

35. Воробей Олексій 
Володимирович 

31.01.2018 
№20 

5 Пп.1 п.13 

36. Харламова 
Тетяна Сергіївна  

27.04.2018 
№92 

1 П.15 

37. Друг  Ілона 
Сергіївна 

31.05.2018 
№100 

1 П.15 

38. Романовський 
Максим 
Анатолійович 

10.10.2018 
№225 

1 П.15 

39. Рижевич Іванна 
Миколаївна 

20.12.2018 
№301 
 

1 П.15 

40. Краєвський 
Вадим 
Леонідович 

30.01.2019 
№23 

5 Пп.4 п.13 

41. Довінчук 
(Райковська) 
Тетяна 
Володимирівна 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

42. Райковський  
Павло 
Володимирович 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

43. Карпович 
Михайло 
Ігорович 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

44. Романенко 
Максим 
Миколайович 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

45. Тарасюк Максим 
Юрійович  

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

46. Ковальчук 
Максим 
Олексійович  

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

47. Марціновська 
Валерія 
Олександрівна  

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

48. Дрига Дарія 
Миколаївна  

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

49. Антоневич Ольга 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

50. Палій Анна 
Сергіївна 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

51. Волощук 
Анастасія 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 



 45

52. Тищик Тетяна 
Олександрівна 

30.08.2019 
№205 

1 П.15 

53. Воробей Василь 
Васильович 

30.09.2019 
№ 211 

1 П.15 

54. Зелінська Тетяна 
Вікторівна 

27.11.2019 
№258 

1 П.15 

55. Тарасова 
Вероніка 
Сергіївна 

27.11.2019 
№258 

1 П.15 

56. Казаннік Вадим 
Федорович 

31.01.2020 
№24 

1 П.15 

57. Лашевич  
Світлана 
Вікторівна 

31.01.2020 
№26 
 

1 П.15 

58. Тарасов Роман 
Сергійович 

30.06.2020 
№ 103 

1 П.15 

59. Карелін 
Владислав 
Євгенійович 

30.07.2020 
№124 

1 П.15 

60. Новосад Олег 
Ігорович 

30.09.2020 
№167 

3 Пп.1 п.13 

61. Назарчук Крістіна 
Володимирівна  

04.12.2020 
№2 

1 П.15 

62. Лавренюк Вадим 
Юрійович  

28.12.2020 
№43 

1 П.15 

63. Кушнір Вадим 
Васильович 

26.02.2021№32 1 П.15 

64. Арабський Артем 
Андрійович 

26.02.2021№32 1 П.15 

65. Зелінський 
Руслан 
Вікторович 

26.02.2021№32 1 П.15 

66. Лавренчук 
Олександр 
Валерійович 

30.04.2021№84 1 Пп.1п.13 

67. Літвіненко 
Максим 
Віталійович 

31.05.2021 
№93 

1 П.15 

68. Романчук Діана 
Валеріївна 

30.06.2021 
№116 

1 П.15 

69. Максимович 
Юрій 
Миколайович 

30.07.2021 №132 1 Пп.6 п.13 

70. Яковлев Вадим 
Володимирович 

26.08.2021 №145 1 П.15 

71. Стаднік Оксана 30.09.2021№167 1 П.15 
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Миколаївна 

72. Кушнір Вероніка 
Василівна 

30.09.2021№167 1 П.15 

73. Лук’янчук Олена 
Іванівна 

30.11.2021№205 1 П.15 

74. Цимбалюк 
Вікторія 
Вікторівна 

30.11.2021№205 1 П.15 

75. Лук’янчук 
Олександр 
Миколайович 

30.12.2021№216 3 Пп.1 п.13 

76. Цимбалюк 
Володимир 
Володимирович 

30.12.2021№216 1 Пп.1 п.13 

77. Мищик 
Владислав 
Васильович 

30.12.2021 №217 1 П.15 

78. Корнійчук 
Олександр 
Сергійович 

28.01.2022 №11 3 Пп.1 п.13 

79. Шишенко 
Микола 
Миколайович 

28.01.2022 №12 3 Пп.1 п.13 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                       Тетяна  КРАВЧУК 
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Додаток 2  
до рішення виконавчого комітету  

від 29.04.2022р №43 
 

Список громадян, які потребують поліпшення житлових умов при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради та користуються правом 

першочергового поліпшення житлових умов  
 

№ Прізвище, ім’я та 
по батькові 

громадянина, 
який перебуває 

на обліку 

Дата прийняття і 
номер рішення 

органу місцевого 
самоврядування 

про: 
взяття на облік 

Склад 
сім’ї 

Підстава для взяття 
на облік 

1. Парфенюк 
Олексій 
Петрович 

11.05.1988 
№ 99 

5 Пп.11 п.44 

2. Цимбалюк 
Микола 
Григорович 

15.08.2001 
№ 265 

3 Пп.5 п.44 

3. Гончарук Богдан 
Олександрович 

27.07.2006 
№184 

2 Пп.3 п.44 

4. Коломійчук 
Ядвіга Йосипівна 

03.10.2011 
№99 

3 Пп.3 п.44 

5. Нестеренко 
Валерій 
Казимирович 

26.01.2012 
№30 

3 Пп.4 п.44 

6 Василик Віктор 
Григорович 

20.08.2015 
№176 

4 Пп.4 п.44 

7. Сігнаєвський 
Віталій 
Йосипович 

19.11.2015 
№69 

3 Пп.4 п.44 

8. Вахарчук Василь 
Васильович  

23.12.2015 
№35 

4 Пп.4 п.44 

9. Савенко Ігор 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

1 Пп.4 п.44 

10. Багінський 
Олександр 
Іванович 

23.12.2015 
№35 

4 Пп.5 п.44 

11. Ніколайчук 
Сергій Юлійович 

23.12.2015 
№35 

4 Пп.4 п.44 

12. Заєць Сергій 
Григорович  

24.02.2016 
№26 

1 Пп.4 п.44 

13. Свінціцька 
Крістіна 
Олександрівна 

24.06.2016 
№129 

1 Пп.4 п.44 
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14. Муравський 
Валерій 
Сергійович 

24.06.2016 
№129 

1 Пп.4 п.44 

15. Гавіцький 
Дмитро 
Леонідович 

21.12.2017 
№276 

1 Пп.4 п.44 

16. Воробей Олексій 
Володимирович 

31.01.2018 
№20 

5 Пп.4 п.44 

17. Краєвський 
Вадим 
Леонідович 

30.01.2019 
№23 

5 Пп.4 п.44 

18. Новосад Олег 
Ігорович 

30.09.2020 
№167 

3 Пп.4 п.44 

19. Максимович 
Юрій 
Миколайович 

30.07.2021  
№132 

1 Пп.4 п.44 

20. Лук’янчук 
Олександр 
Миколайович 

30.12.2021 
№216 

3 Пп.4 п.44 

21. Цимбалюк 
Володимир 
Володимирович 

30.12.2021 
№216 

1 Пп.4 п.44 

22. Корнійчук 
Олександр 
Сергійович 

28.01.2022  
№11 

3 Пп.4 п.44 

 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                       Тетяна  КРАВЧУК 
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Додаток 3  
до рішення виконавчого комітету  

від 29.04.2022 р.№43 
 

Список громадян, які потребують поліпшення житлових умов при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради та користуються правом 

позачергового поліпшення житлових умов  
№ Прізвище, ім’я та 

по батькові 
громадянина, 

який перебуває на 
обліку 

Дата прийняття і 
номер рішення 

органу 
місцевого 

самоврядування 
про: взяття на 

облік 

Склад 
сім’ї 
 

 Підстава для 
взяття на облік 

1. Ковальчук Василь 
Петрович 

25.03.2005 
№3 

3 Пп.5 п.46 

2. Бєліца Ігор 
Миколайович 

31.10.2005 
№196 

5 Пп.5 п.46 

3. Палій Дмитро 
Сергійович 

25.09.2008 
№50 

1 Дитина-сирота 

4. Ейсмонт 
Володимир 
Анатолійович 

25.12.2013 
№39 

1 Пп.5 п.46 

5. Друг Олег 
Сергійович 

26.04.2016 
№95 

1 Пп.3 п.46 

6. Євпак Сергій 
Олександрович 

17.08.2016 
№24 

1 Пп.3 п.46 

7. Мартинюк 
Маргарита 
Андріївна 

29.09.2017 
№216 

1 Пп.3 п.46 

8. Мартинюк Юлія 
Андріївна  

29.09.2017 
№216 

1 Пп.3 п.46 

9. Харламова 
Тетяна Сергіївна 

27.04.2018 
№92 

1 Пп.3 п.46 

10. Друг  Ілона 
Сергіївна 

31.05.2018 
№100 

1 Пп.3 п.46 

11. Романовський 
Максим 
Анатолійович 

10.10.2018 
№225 

1 Пп.3 п.46 

12. Рижевич Іванна 
Миколаївна 

20.12.2018 
№301 

1 Пп.3 п.46 

13. Довінчук 
(Райковська) 
Тетяна 
Володимирівна 

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

14. Райковський  30.08.2019 1 Пп.3 п.46 
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Павло 
Володимирович 

№205 

15. Карпович 
Михайло 
Ігорович 

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

16. Романенко 
Максим 
Миколайович 

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

17. Тарасюк Максим 
Юрійович  

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

18. Ковальчук 
Максим 
Олексійович  

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

19. Марціновська 
Валерія 
Олександрівна  

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

20. Дрига Дарія 
Миколаївна  

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

21. Антоневич Ольга 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

22. Палій Анна 
Сергіївна 

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

23. Волощук 
Анастасія 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

24. Тищик Тетяна 
Олександрівна 

30.08.2019 
№205 

1 Пп.3 п.46 

25. Воробей Василь 
Васильович 

30.09.2019 
№ 211 

1 Пп.3 п.46 

26. Зелінська Тетяна 
Вікторівна 

27.11.2019 
№258 

1 Пп.3 п.46 

27. Тарасова 
Вероніка 
Сергіївна 

27.11.2019 
№258 

1 Пп.3 п.46 

28. Казаннік Вадим 
Федорович 

31.01.2020 
№24 

1 Пп.3 п.46 

29. Лашевич  
Світлана 
Вікторівна 

31.01.2020 
№26 
 

1 Пп.3 п.46 

30. Тарасов Роман 
Сергійович 

30.06.2020 
№103 

1 Пп.3 п.46 

31. Карелін 
Владислав 
Євгенійович 

30.07.2020 
№124 

1 Пп.3 п.46 

32. Назарчук Крістіна 
Володимирівна  

04.12.2020 
№2 

1 Пп.3 п.46 
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33. Лавренюк Вадим 
Юрійович  

28.12.2020 
№43 

1 Пп.3 п.46 

34. Кушнір Вадим 
Васильович 

26.02.2021 №32 1 Пп.3 п.46 

35. Арабський Артем 
Андрійович 

26.02.2021 №32 1 Пп.3 п.46 

36. Зелінський 
Руслан 
Вікторович 

26.02.2021 №32 1 Пп.3 п.46 

37. Літвіненко 
Максим 
Віталійович 

31.05.2021 
№ 93 

1 Пп.3 п.46 

38. Романчук Діана 
Валеріївна 

30.06.2021№116 1 Пп.3 п.46 

39. Яковлев Вадим 
Володимирович 

26.08.2021 №145 1 Пп.3 п.46 

40. Стаднік Оксана 
Миколаївна 

30.09.2021№167 1 Пп.3 п.46 

41. Кушнір Вероніку 
Василівну 

30.09.2021№167 1 Пп.3 п.46 

42. Лук’янчук Олена 
Іванівна 

30.11.2021№205 1 Пп.3 п.46 

43. Цимбалюк 
Вікторія 
Вікторівна 

30.11.2021№205 1 Пп.3 п.46 

44. Мищик 
Владислав 
Васильович 

30.12.2021 №217 1 Пп.3 п.46 

45. Шишенко 
Микола 
Миколайович 

28.01.2022 №12 3 Пп.5 п.46 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                       Тетяна  КРАВЧУК 
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Додаток 4  
до рішення виконавчого комітету  

від 29.04.2022 р. №43 
 
Список громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Баранівської міської ради  
 

№ Прізвище, ім’я та 
по батькові 

громадянина, 
який перебуває на 

обліку 

Дата прийняття і 
номер рішення 

органу 
місцевого 

самоврядування 
про: 

взяття на облік 

Склад 
сім’ї  

 Підстава для 
взяття на облік 

1. Друг Олег 
Сергійович 

26.04.2016 
№95 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

2. Євпак Сергій 
Олександрович 

17.08.2016 
№24 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

3. Мартинюк 
Маргарита 
Андріївна 

29.09.2017 
№216 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

4. Мартинюк Юлія 
Андріївна  

29.09.2017 
№216 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

5. Харламова 
Тетяна Сергіївна 

27.04.2018 
№92 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

6. Друг  Ілона 
Сергіївна 

31.05.2018 
№100 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

7. Романовський 
Максим 
Анатолійович 

10.10.2018 
№225 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

8. Рижевич Іванна 
Миколаївна 

20.12.2018 
№301 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

9. Карпович 
Михайло 
Ігорович 

30.01.2019 
№24 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

10. Романенко 
Максим 
Миколайович  

01.03.2019 
№49 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

11. Довінчук 26.06.2019 1 Позбавлення 
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(Райковська) 
Тетяна 
Володимирівна 

№136 батьківського 
піклування 

12. Райковський 
Павло 
Володимирович  

26.06.2019 
№136 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

13. Тарасюк Максим 
Юрійович  

30.08.2019 
№205 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

14. Ковальчук 
Максим 
Олексійович  

30.08.2019 
№205 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

15. Марціновська 
Валерія 
Олександрівна  

30.08.2019 
№205 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

16. Дрига Дарія 
Миколаївна  

30.08.2019 
№2051 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

17. Антоневич Ольга 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

1 Дитина-сирота 

18. Палій Анна 
Сергіївна 

30.08.2019 
№205 

1 Дитина-сирота 

19. Волощук 
Анастасія 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

1 Дитина-сирота 

20. Тищик Тетяна 
Олександрівна 

30.08.2019 
№205 

1 Дитина-сирота 

21. Воробей Василь 
Васильович 

30.09.2019 
№ 211 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

22. Зелінська Тетяна 
Вікторівна 

27.11.2019 
№258 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

23. Тарасова 
Вероніка 
Сергіївна 

27.11.2019 
№258 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

24. Казаннік Вадим 
Федорович 

31.01.2020 
№24 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

25. Лашевич  
Світлана 
Вікторівна 

31.01.2020 
№26 
 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

26. Тарасов Роман 
Сергійович 

30.06.2020 
№103 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

27. Карелін 30.07.2020 1 Позбавлення 
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Владислав 
Євгенійович 

№124 батьківського 
піклування 

28. Назарчук Крістіна 
Володимирівна  

04.12.2020 
№2 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

29. Лавренюк Вадим 
Юрійович  

28.12.2020 
№43 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

30. Кушнір Вадим 
Васильович 

26.02.2021 №32 1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

31. Арабський Артем 
Андрійович 

26.02.2021 №32 1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

32. Зелінський 
Руслан 
Вікторович 

26.02.2021 №32 1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

33. Літвіненко 
Максим 
Віталійович 

31.05.2021 
№ 93 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

34. Романчук Діана 
Валеріївна 

30.06.2021 
№116 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

35. Яковлев Вадим 
Володимирович 

26.08.2021  
№145 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

36. Стаднік Оксана 
Миколаївна 

30.09.2021 
№167 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

37. Кушнір Вероніку 
Василівну 

30.09.2021 
№167 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

38. Лук’янчук Олена 
Іванівна 

30.11.2021 
№205 

1 Дитина-сирота 

39. Цимбалюк 
Вікторія 
Вікторівна 

30.11.2021 
№205 

1 Дитина-сирота 

40. Мищик 
Владислав 
Васильович 

30.12.2021  
№217 

1 Позбавлення 
батьківського 
піклування 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                       Тетяна  КРАВЧУК 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29.04.2022 року                                                                          № 44 
 
Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов гр. Черкавського С.П. 
 
        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 гр. Черкавського С.П. від 
19.01.2022р. враховуючи висновки житлової комісії (протокол від 21.02.2022р. 
№2), 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 гр. Черкавського Сергія Павловича, ХХХХ р.н. 
жителя ХХХХХХХХХХ. Склад сім’ї на отримання житлової площі, складається 
із однієї особи. 
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                                                                                                         
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.04.2022 року                                                                          № 45 
 
Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов гр. Чубара Ю.С. 
 
        Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.1 ст.34 Житлового кодексу Української РСР, пп.5 п.13, пп.4 п.44 Правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, розглянувши  заяву гр. Чубара Ю.С. від 
14.02.2022р., враховуючи висновки житлової комісії (протокол від 21.02.2022р. 
№2), 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 гр. Чубара Юрія Сергійовича, ХХХХ р.н. 
жителя ХХХХХХХХ. Склад сім’ї на отримання житлової площі, складається з 
однієї особи. 
 
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 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.04.2022                                                                                                  №46 
 
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 21.01.2022р. №11, враховуючи 
висновок житлової комісії (протокол від 21.02.2022р. №2), 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 ХХХХХХХ Папоушека Павла Сергійовича, ХХХХ р.н., що зареєстрований за 
адресою ХХХХХХХ; 
1.2 ХХХХХХХХ Каліновського Дмитра Михайловича, ХХХХ р.н., що 
зареєстрований за адресою м. Баранівка, вул. Древлянська 39. 
           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 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

29.04.2022                                                                                                  №47 
 
Про зняття особи з числа дітей-сиріт 
з квартирного обліку та соціального 
квартирного обліку 
 
         Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.40 Житлового кодексу Української РСР, п.26 пп.7 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській РСР, враховуючи висновки житлової комісії (протокол від 
21.02.2022р. №2), виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
     1.Зняти з квартирного облік громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов та соціального квартирного обліку Онищук Марину Сергіївну, ХХХХ р.н., 
ХХХХХ у зв’язку з одноразовим отриманням грошової компенсації та 
придбанням житла за адресою: ХХХХХХХХ, (витяг  з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  № ХХХХХХ). 
      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 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29.04.2022                                                                                                  №48 
 
Про зняття з квартирного обліку 
громадян, які потребують  
поліпшення житлових умов 
 
             Керуючись п. 2 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням 2 позачергової сесії 8 скликання від 07.12.2020р. №62 «Про 
початок реорганізації Першотравенської селищної ради Баранівського району 
Житомирської області шляхом приєднання до Баранівської міської ради 
Баранівського району Житомирської області», ст.15, 36, 40 п.1) Житлового 
кодексу Української РСР, п.25, 26 пп.1 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 висновок житлової комісії (протокол від 21.02.2022р. 
№2), виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ:  
       1.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов при виконавчому комітеті Баранівської міської ради: 

 Прокопіва Михайла Михайловича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов; 
 Черешнюк Галину Євгенівна, у зв’язку з відсутністю підстав для перебування на 

обліку; 
 Грабовенського Ігоря Володимировича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов; 
 Лашевича Миколу Анатолійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов; 
 Савченка Антона Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

       2.Зняти з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
по Першотравенському старостинському округу Ятлука Сергія Юрійовича, у зв’язку з 
поліпшенням 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                  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29 квітня 2022 року       № 49 
 

Про погодження дозволу  
на будівництво 

Керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина про 
погодження дозволу на будівництво, виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ: 
1.  Погодити Майструку Сергію Васильовичу дозвіл на будівництво житлового 
будинку з господарськими будівлями та спорудами на власній земельній ділянці 
за адресою: ХХХХХХХХ. 

2. Зобов’язати Майструка С.В., замовити будівельний паспорт на будівництво за 
адресою: ХХХХХХХ, у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності Баранівської міської ради. 

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   
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29 квітня 2022 року       № 50 
  
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. Присвоїти житловому будинку в с. Смолка, для оформлення права 
власності Заєць Любові Прокопівні нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Смолка, для оформлення права 
власності Карпишиній Олені Наумівні нову поштову адресу: «ХХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в с. Суємці, для оформлення права 
власності Вознюк Ользі Іванівні нову поштову адресу: «ХХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в с. Стара Гута , для оформлення права 
власності Шульзі Лідії Миколаївні нову поштову адресу: «ХХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
5. Присвоїти житловому будинку в с. Табори, для оформлення права 
власності Конику Миколі Матвійовичу нову поштову адресу: «ХХХХХХ» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти квартирі в житловому будинку в м. Баранівка Лісництво кв.1, 
який належить на праві приватної спільної сумісної власності Присічу Івану 
Івановичу, Присіч Світлані Миколаївні, Лук’янчук Тетяні Іванівні, Даніловій 
Анні Іванівні нову поштову адресу: «ХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 
7. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХХХХ, який належить на праві 
спільної часткової власності Касянчук Ніні Федорівні (нині покійна), Косянчуку 
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Василю Сергійовичу нову поштову адресу: «ХХХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
8. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХХХ, для оформлення права 
власності Рудковському Петру Леонтійовичу нову поштову адресу: 
«ХХХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
9. Зобов’язати Заєць Л.П., Карпишину О.Н., Вознюк О.І., Шульгу Л.М., 
Коника М.М., Присіч І.І., Присіч С.М., Лук’янчук Т.І., Данілову А.І., Косянчука 
В.С.,  Рудковського П.Л., внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 

10. 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 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29 квітня 2022 року       № 51 
  

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 Лиса Володимира 
Святославовича про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл гр. Лису Володимиру Святославовичу, який зареєстрований по 

ХХХХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Звягельська,  (біля магазину запчастин) в м. 
Баранівка, Житомирської області. 

2. Зобов’язати гр. Лиса 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     
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
29 квітня 2022 року       № 52 
 
Про надання дозволу на розміщення  
рекламної конструкції типу сітілайт   
 
      Керуючись пп.7 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.16 Закону України «Про 
рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067, рішенням 
виконавчого комітету Баранівської міської ради №106 від 19.06.2014 року «Про 
затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове використання місць для 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Баранівка» актом обстеження місця розміщення 
зовнішньої реклами, розглянувши заяву Лиса Володимира Святославовича про 
надання розміщення рекламної конструкції типу сітілайт, виконавчий комітет 
ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл Лису Володимиру Святославовичу на тимчасове використання 
місця, що відноситься до комунальної власності територіальної громади міста 
Баранівка для розміщення об’єкту зовнішньої реклами (сітілайт) за адресою: м. 
Баранівка вул. Звягельська (поблизу магазину запчастин вулиця Звягельська, 7а). 

2. Зобов’язати Лиса Володимира Святославовича укласти з Баранівською міською 
радою договір на право тимчасового користування місцями для розміщення 
зовнішньої реклами, згідно з додатком. 

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     
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Додаток  

до рішення виконкому  

від 29.04.2022 року № 52 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР  
на право тимчасового користування місцями 
для розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

 

м.Баранівка « ___ »  ____________ 20__ року 

 

Баранівська міська рада (надалі – «Міська рада»), в особі міського голови 
_________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування», з однієї сторони, та _______________________________________ 
(надалі – «Користувач»), з другої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен 
окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Терміни в Договорі 

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до 
Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, «Правила 
благоустрою і утримання території Баранівської міської ОТГ», затверджених рішенням 29-ї 
сесії Баранівської міської ради 8-го скликання від 12.03.2019 року №1754.  

2. Предмет Договору 

2.1. Міська рада надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місце (місця) площею 
___ кв. м., що перебуває (перебувають) у комунальній власності, для розміщення зовнішньої 
реклами за адресою: ___________________________________________________, згідно зі 
схемою (ескізом) місць розташування об’єктів зовнішньої реклами, що додається, і на терміни 
відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах м.Баранівка, 
згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Баранівка, чинними на час видачі 
дозволів.  
2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість 
користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів припинений 
(закінчився).  
2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами Міська рада 
надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу.  
2.4. За встановлений Міською радою пріоритет «Користувач» справляє плату за тимчасове 
користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.  
2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною 
частиною цього договору.  
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3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. Міська рада має право:  
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з питань 
зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Баранівці, положень 
цього договору.  
3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем».  
3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Міської ради здійснити за рахунок «Користувача» 
демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше, ніж три місяці, 
передбачених розділом 4 цього договору.  
3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у випадках, 
передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті 
Баранівці.  
3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, передбачених чинним 
законодавством України.  
3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.2. Міська рада зобов’язується:  
3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи 
пріоритетів «Користувача».  
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами 
розміщення зовнішньої реклами у м. Баранівці.  
3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами. 

3.3. «Користувач» має право:  
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних 
конструкцій відповідно до виданих дозволів.  
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з 
дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в 
м.Баранівці. 

3.4. «Користувач» зобов’язаний:  
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», «Про 
благоустрій населених пунктів», Правил розміщення зовнішньої реклами.  
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.  
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за 
розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами за розрахунковими тарифами, що діють на 
день сплати.  
3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому 
порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів 
будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, 
з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, 
утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх 
розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.  
3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки 
рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.  
3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що 
заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача».  
3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, після закінчення терміну дії 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні 
терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, 
ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної 
ситуації. 
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3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за 
користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться незалежно від того, 
чи використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує.  
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до 
належного стану.  
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити міську раду про зміни адреси для листування, 
банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.  

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків 

4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення 
зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, 
затверджених виконавчим комітетом Баранівської міської ради, згідно з переліком 
конструкцій (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» щомісячно для 
узгодження), а також бухгалтерського розрахунку.  
4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати за користування в сумі 
____________________ грн.* не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на 
розрахунковий рахунок _______________________, код ЄДРПОУ 04344386, одержувач 
«Баранівська міська рада», МФО 811039 ГУДКУ у Житомирській області,  згідно з формулою 
розрахунку:  
П = S х Т,  
де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу;  
Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для 
розташування спеціальних рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%);  
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення 
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не 
нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламо носія, 
проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.  
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, 
застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби, на яких розміщуються 
вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» здійснюється за 
узгодженням з міським головою.  

5. Відповідальність Сторін 

5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні 
заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.  
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору, «Користувач» 
сплачує на користь Міської ради пеню від суми простроченого платежу за кожен день 
прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме 
в період, за який нараховується пеня.  
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного демонтажу 
конструкції після закінчення терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує 
Міській раді штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і 
відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв.  

6. Форс – мажор 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, якщо 
таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна 
зі Сторін. У разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили неможливість 
виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний термін.  
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6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі 
Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.  
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, 
епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані 
компетентними державними органами як обставини непереборної сили.  

7. Термін дії Договору 

7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету чи дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи 
дозволу.  
7.2. Заява на пролонгацію договору подається в міську раду за місяць до моменту закінчення 
терміну дії пріоритету чи дозволу.  
7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Міську раду за 
місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу. 

7.4. Договір достроково припиняє дію:  
7.4.1. За взаємною згодою Сторін.  
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради «Користувачу» 
відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано 
рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради.  
7.4.3. За рішенням суду.  
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 
3.4.5. Договору, - за ініціативою Міської ради.  

8. Прикінцеві положення 

8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, 
вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння спір 
передається на розгляд до Господарського суду Житомирської області.  
8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну 
силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і являють 
собою невід’ємну частину Договору.  
8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в 
усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.  
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для 
кожної із Сторін.  
 
Термін дії договору з___________________по__________________  
Продовжено з___________________по________________________  
Продовжено з___________________по________________________ 
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9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

«Сторона 1»:  «Сторона 2»: 

   

Баранівська міська рада  ____________________________ 

Місцезнаходження: 

вул. Соборна,20, м.Баранівка, 

Житомирська область, 12701 

 

код ЄДРПОУ 04344386, 
р/р________________________, 

МФО 811039 

ГУДКУ в Житомирській області. 

 Місцезнаходження: 

______________________________________ 

Адреса для листування: 
_____________________________________, 
_____________________________________ 

р/р _________________________________ в 
_____________________________________, 

МФО ________________________________ 
Код ЄДРПОУ _________________________ 
ІНП _________________________________ 

 

   

Міський голова  ___________________ 

   

__________________ /________________/  __________________ /_________________/ 

       (підпис)                               (ПІП)               (підпис)                               (ПІП)   

М.П.  М.П. 

* - плата за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами змінюється із 
зміною встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати. 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
29 квітня 2022 року       № 53 

Про надання дозволу на розміщення  
соціальної реклами на рекламних  
конструкціях типу біг-борд та сіті-лайт 

           Керуючись пп.13 п. а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», розглянувши 
клопотання т.в.о. директора Баранівського професійного ліцею Бортніка Я.М., 
про надання дозволу на розміщення зовнішньої соціальної реклами на існуючій 
рекламних конструкціях типу біг-борд та сіті-лайт, виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати дозвіл в особі т.в.о. директора Баранівського професійного ліцею 
Бортніку Ярославу Миколайовичу на розміщення соціальної реклами на 
існуючих рекламних конструкціях типу біг-борд по вул. Першотравенська, 
Звягельська та сіті-лайт в місті Баранівка, в кількості двох рекламних постерів 
біг-борд та одного рекламного постера сіті-лайт, терміном з 01 липня 2022 року 
до 31 серпня 2022 року. 

2.  Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог 
техніки безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на 
балансоутримувача (відділ благоустрою та житлово-комунального господарства 
міської ради) та розповсюджувача даної зовнішньої реклами – в особі т.в.о. 
директора Баранівського професійного ліцею Бортніка Я.М. 

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     
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
 

від  29.04.  2022 року       № 54 
 
Про затвердження переліку, порядку, умов  
та вартості надання платних соціальних 
послуг управління соціального захисту населення                                                                         
Баранівської міської ради 
 
 Відповідно до Законів України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 
«Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 01.06.2020 №428 «Про 
затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 
01.06.2020р. № 429 «Про затвердження  Порядку установлення 
диференційованої плати за надання соціальних послуг», наказів Міністерства 
соціальної політики від 23.06.2020 №429 «Про затвердження Класифікатора 
соціальних послуг», від 07.12.2015р. №1186 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги», від 
16.06.2020 №419 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного 
сукупного догоду сім’ї для надання соціальних послуг», від 16.06.2021 №335 
«Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома», з метою 
організації надання платних соціальних послуг,  виконавчий комітет міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Перелік платних соціальних послуг, які надаються  
управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради (додаток 
1). 

2. Затвердити  Положення про порядок та умови надання платних 
соціальних послуг управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради в новій редакції ( додаток 2). 

3. Затвердити розрахунок тарифів на платні соціальні послуги, які 
надаються  управлінням соціального захисту населення Баранівської міської 
ради (додаток 3). 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Баранівської міської від 31.05.2021 №99 «Про затвердження Положення та 
переліку платних соціальних послуг управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради (в новій редакції)». 
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5. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 
Н.В.) забезпечити виконання даного рішення. 
 6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Приймак І.В.. 
 
 
Міський голова        Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами(секретар)  
виконавчого комітету                                                     Тетяна КРАВЧУК              
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                                                                                   Додаток 1 

                                                                до рішення виконавчого комітету                                                                
                                                                       від 29.04.2022 №54          
 
                 ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
 
І. Допомога у веденні домашнього господарства: 
1.1. Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, 
медикаментів: 
- магазин; 
- аптека; 
- ринок. 
1.2. Допомога у приготуванні їжі: 
- підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, 
тощо; 
- винесення сміття. 
1.3. Приготування їжі. 
1.4. Допомога при консервації овочів та фруктів. 
1.5. Косметичне прибирання житла. 
1.6. Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки, 
1.7.Розчищення снігу. 
1.8. Ремонт одягу (дрібний). 
1.9. Оплата комунальних платежів (звіряння платежів). 
ІІ. Допомога у самообслуговуванні: 
2.1. Вмивання, обтирання, обмивання, допомога при вмиванні, обтиранні, 
обмиванні. 
2.2. Вдягання, роздягання, взування; допомога при вдяганні, роздяганні, 
взуванні. 
2.3. Зміна натільної білизни; допомога при зміні натільної білизни. 
2.4. Зміна постільної білизни; допомога при зміні постільної білизни. 
2.5. Зміна/заміна підгузок, пелюшок.  
2.6. Купання, надання допомоги при купанні. 
2.7. Миття голови; допомога при митті голови. 
2.8. Розчісування, допомога при розчісуванні. 
2.9. Гоління, допомога при голінні. 
2.10. Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах. 
2.11. Допомога у користуванні  туалетом (подача й винесення судна з 
подальшою обробкою). 
2.12. Допомога у прийнятті їжі. 
2.13. Годування (для ліжко хворих). 
2.14. Допомога у виконанні реабілітаційних, лікувально-фізичних вправ. 
2.15. Допомога у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом. 
ІІІ. Допомога при пересуванні в побутових умовах (по квартирі). 
ІV. Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами. 
4.1. Виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб. 
4.2. Відвідання хворих у закладах охорони здоров'я. 
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4.3. Допомога в написанні заяв, скарг, отриманні довідок, інших документів, 
веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг. 
4.4. Сприяння в організації консультування отримувачів соціальної послуги з 
питань отримання комунально-побутових, медичних, соціальних послуг, питань 
представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги в державних і 
місцевих органах влади, в установах, організаціях, підприємствах, громадських 
об'єднаннях. 
4.5. Сприяння в направленні до стаціонарної установи охорони здоров'я, 
соціального захисту населення. 
V. Навчання  навичкам самообслуговування. 
5.1. Навчання навичкам користування туалетом. 
5.2. Навчання навичкам користування гігієнічними засобами. 
VI. Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання 
навичкам користування ними. 
6.1. Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації (протезами, 
ортезами, інвалідними колясками тощо) засобами догляду і реабілітації. 
6.2. Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування 
технічними та іншими засобами реабілітації. 
VII. Психологічна підтримка. 
7.1. Бесіда, спілкування, читання газет, журналів, книг. 
7.2. Консультації психолога, соціального працівника з метою профілактики та 
контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, 
розпачу, розвитку реактивного психозу, мотивації до активності тощо 
7.3. Супроводження  (супровід) отримувача соціальної послуги в поліклініку, на 
прогулянку, тощо. 
VIII. Надання інформації з питань соціального захисту населення. 
8.1. Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з 
питань соціального захисту населення. 
8.2. Надання  інформації з питань соціального захисту населення. 
IX. Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги. 
9.1. Консультування щодо отримання правової допомоги через центри 
безоплатної правової допомоги. 
9.2. Допомога  у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з 
правової допомоги. 
Х. Допомога в оформленні документів (оформлення  субсидії на квартплату 
і комунальні послуги тощо). 
XI. Порізка дров (робочий інвентар управління, заправка бензопили 
замовником). 
XII. Порубка дров. 
XIII. Обкошування прилеглої території (ручною косою). 
IV. Обкошування прилеглої тнериторії (мотокоса), (заправка мотокоси 
замовником).  
 
Керуючий справами(секретар)  
виконавчого комітету                                                     Тетяна КРАВЧУК            
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                                                                           Додаток 2 
                                                   до рішення виконавчого комітету                                                     

                           від 29.04.2022 р №54          
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок та умови надання платних соціальних послуг                                                     

управлінням соціального захисту населення                                                       
Баранівської міської ради 
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І. Загальні положення 
 

        1.1. Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг  
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради розроблено 
з урахуванням: 
         - Конституції України, Бюджетного кодексу України, Господарського 
кодексу України, Податкового кодексу України; 
         - Законів України: «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; 
         - постанов Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 №587 «Про  
організацію надання соціальних послуг», від 01.06.2020 №428 «Про  
затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 1 червня 
2020р. №429 «Про затвердження  Порядку установлення диференційованої плати 
за надання  соціальних послуг»; 
 - наказів Міністерства соціальної політики України:  від 23.06.2020 №429 
«Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», від 07.12.2015р. №1186 
«Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на 
платні соціальні послуги», від 16.06.2020 №419 «Про затвердження Методики 
обчислення середньомісячного сукупного догоду сім’ї для надання соціальних 
послуг», від 16.06.2021 №335 «Про затвердження Змін до Державного стандарту 
догляду вдома»; 
          - Положення про управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради  №521 від 09.07.2021р 
«Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради в новій редакції». 
 1.2. Положення визначає організаційну форму надання соціальних послуг. 

ІІ. Оплата соціальних послуг  
 

2.1. Соціальні послуги управлінням соціального захисту населення 
Баранівської міської ради  можуть надаватися: 

- за рахунок бюджетних коштів; 
- з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача 

соціальних послуг; 
- за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до 

законодавства. 
2.2. За рахунок бюджетних коштів соціальні послуги надаються: 
а)незалежно від доходу отримувача соціальних послуг: 
- особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну 

допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми; 
- особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі; 
- дітям з інвалідністю; 
- особам з інвалідністю 1 групи; 
- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх 

числа віком до 23 років; 
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- сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу; 

- сім’ям патронатних вихователів; 
- дітям,  яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні 
орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу 
(інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які 
отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують 
паліативної допомоги; 

б) іншим категоріям осіб надаються соціальні послуги з інформування, 
консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу 
жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово); 

в) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 2.2. а), 
середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових 
мінімумів для відповідної категорії осіб,- всі соціальні послуги. 
 2.3. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному 
постановою Кабінету Міністрів України від  1 червня 2020р. № 429 «Про 
затвердження  Порядку установлення диференційованої плати за надання  
соціальних послуг»,   надаються соціальні послуги  отримувачам соціальних 
послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових 
мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної 
категорії осіб. 

Диференційована плата за надання соціальних послуг не встановлюється за 
надання соціальних послуг: 

з інформування, консультування, надання притулку, представництва 
інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальних послуг, що надаються 
екстрено (кризово); 

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну 
допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, 
які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, 
дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю першої групи, дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, 
сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, яким не встановлено 
інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової 
системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежні), гострі або 
хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, 
потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги; 

щодо яких виконавчим комітетом Баранівської міської ради прийнято 
рішення про їх надання за рахунок бюджетних коштів. 

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для 
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг 
враховується за шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням 
соціальних послуг, та обчисляється шляхом ділення середньомісячного 
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сукупного доходу сім’ї отримувача на кількість членів сім’ї за методикою 
обчислення середньомісячного доходу сім’ї, затвердженого Мінсоцполітики 
України. 

Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з 
дати укладання договору про надання соціальних послуг і переглядається 
щороку. 

Прожитковий мінімум для встановлення диференційованої плати за 
надання соціальних послуг враховується в установленому законодавством 
розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення 
особи за наданням соціальних послуг.  

2.4. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються 
соціальні послуги: 

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких 
перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб; 

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг. 
2.5. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для 

визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів, отримувача соціальних послуг або третіх осіб, з установленням 
диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують 
місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом 
ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, 
які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту 
населення.  Вартість соціальної послуги визначається на підставі тарифу, 
обчисленого відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 
428 «Про  затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги». 

2.6.Тариф на соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості 
послуги, адміністративних витрат. 

2.7. Собівартість соціальної послуги визначається відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого 
наказом Мінфіну від 31 грудня 1999р. №318 «Про затвердження Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку». Перелік статей калькулювання 
собівартості соціальної послуги визначається управлінням соціального захисту 
населення Баранівської міської ради з урахуванням вимог до відповідної 
соціальної послуги, визначених державним стандартом соціальної послуги.  

2.8. Адміністративні витрати включаються до тарифу на соціальну послугу 
в розмірі не більш як 15 відсотків витрат на оплату праці, визначених за нормами 
обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками). 

2.9.Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються  управлінням 
соціального захисту населення Баранівської міської ради і затверджуються  раз 
на рік рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

2.10. У разі зміни протягом строку дії тарифу на соціальну послугу обсягу 
окремих складових економічно обгрунтованих витрат з причин, які не залежать 
від надавача соціальних послуг, зокрема, собівартості послуги, адміністративних 
витрат, рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради можуть бути 
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переглянуті  тарифи на соціальні послуги. Перерахунок тарифу на соціальні 
послуги проводиться шляхом корегування (перегляду) лише тих складових 
тарифу, за якими відбулися цінові зміни.  

2.11. Баранівська міська рада має право прийняти рішення про надання 
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб, ніж 
зазначені у пункті 2.2. цього Положення. 

 
ІІІ. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги та 

розрахунок вартості соціальної послуги  
 

3.1. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  
визначає розмір плати за соціальні послуги залежно від змісту та обсягу послуг, 
що надаються, відповідно до Порядку регулювання тарифів на  соціальні 
послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 
2020 р. № 428 «Про  затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні 
послуги». Обчислення тарифів на послуги, що надаються управлінням 
соціального захисту населення Баранівської міської ради, проводиться з 
урахуванням Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, 
затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 
№ 1186 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів 
на платні соціальні послуги». 

3.2. Вартість кожної соціальної послуги розраховується окремо на основі 
типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в 
розрахунку на одну людино-годину (залежно від умов надання соціальної 
послуги), яка містить статті прямих та адміністративних витрат. 

3.3. До прямих витрат  належить: 
- заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування основного та допоміжного персоналу; 
- придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням 

соціальної послуги (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар, 
медикаменти, перев’язувальні матеріали, продукти харчування, супутні роботи 
та послуги, інші витрати на придбання товарів, робіт і послуг); 

- інші прямі витрати, необхідні для надання послуги (на транспортування, 
ремонт і обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних 
засобів). 

3.4. До адміністративних витрат  відносяться такі: 
на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та 
обслуговуючого персоналу; 

на придбання товарів, робіт і послуг ( у тому числі предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, роботи та послуги, інші витрати) та ін. 

3.5. При визначенні вартості соціальної послуги враховують вартість 
надання такої послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, час її 
надання та кількість одержувачів. 

3.6. До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх 
адміністративних витрат: відношення заробітної плати персоналу, залученого до 
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надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати  персоналу, що надає 
соціальні послуги згідно договору. 

3.7. Розміри окремих категорій та або статей витрат замовника соціальних 
послуг  визначається управлінням соціального захисту населення Баранівської 
міської ради, виходячи з вартості робочої сили, товарів та послуг на території 
Баранівської міської територіальної громади.    

                                                                                
IV.Порядок прийняття рішення про надання соціальних послуг 

 
 4.1. Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа 
або її законний представник подає до управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради ( або через  управління організації надання 
адміністративних послуг) заяву відповідного зразка про надання соціальних 
послуг з відповідними документами. Якщо особа за станом  здоров’я не 
спроможна самостійно прийняти рішення про необхідність надання їй 
соціальних послуг, заяву зобов’язані подати законний представник такої особи, 
орган опіки та піклування, уповноважені представники Баранівської міської 
ради. Подання заяви з відповідними документами для отримання соціальних 
послуг особами з інвалідністю та особами похилого віку, які мають 
інтелектуальні та/або психічні порушення, проводиться відповідно до Порядку 
надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 
страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 червня 2019 р. № 576  «Про затвердження Порядку надання 
соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 
страждають на психічні розлади». 
 4.2. Для прийняття рішення про надання соціальних послуг (крім тих, що 
надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача 
соціальних послуг) за наявності інших отриманих доходів, інформація про які 
відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та 
згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального 
захисту населення відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  1 червня 2020 р.№ 
587 «Про організацію надання соціальних послуг», подаються довідки/інші 
документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю 
звернення за наданням соціальних послуг.  
 4.3. Оцінювання потреб сім’ї/особи у соціальних послугах проводиться 
фахівцями із соціальної роботи,  іншими спеціалістами управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради  протягом п’яти робочих днів з дати 
отримання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг у 
порядку, встановленому Мінсоцполітики України, із залученням у разі потреби 
інших фахівців, працівників. За результатами оцінювання складається 
відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики України, з 
пропозиціями щодо переліку соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я.  
 4.4. Заява, акт обстеження та інші документи, необхідні для прийняття 
рішення, подаються до управління соціального захисту населення Баранівської 
міської ради. 
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 4.5. Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається 
управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради 
невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальних послуг. 
Відповідно до потреб особи/сім’ї управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради проводить термінове втручання в кризову ситуацію з 
метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації, надання 
допомоги та підтримки. 
 4.6. У разі відсутності в особи, яка потребує надання послуг екстрено 
(кризово), документа, що посвідчує особу, та інших документів, визначених 
Порядком організації надання соціальних послуг, рішення про надання таких 
соціальних послуг приймається без їх подання. 
 4.7. Інформація про прийняте рішення щодо надання соціальних послуг 
формуються в особову справу особи/сім’ї відповідно до законодавства з 
дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
 4.8. Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів 
соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики України. 

 
V. Планування та використання доходів від надання платних соціальних 

послуг 
 

5.1. Кошторис видатків управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради, що здійснюються за рахунок надходжень, отриманих 
від надання платних соціальних послуг, складається відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ".  
         5.2. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних 
надходжень плануються управлінням соціального захисту населення 
Баранівської міської ради у такій послідовності: за встановленими напрямами 
використання, на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань 
за спеціальним та загальним фондом кошторису та на проведення заходів, 
пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково 
забезпечені) видатками загального фонду.  
         5.3. Кошти, отримані від надання платних соціальних послуг, 
використовуються:  
- на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням соціальних послуг, оплату 
податків, обов’язкових внесків, відрахувань, зборів, платежів;  
- на видатки, пов’язані з виконанням основних функцій управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради, що не забезпечені (частково 
забезпечені) видатками загального фонду.  
         5.4. Оплата за отримані платні соціальні послуги здійснюється отримувачем 
послуги  згідно з діючими тарифами на розрахунковий рахунок  управління 
соціального захисту населення  Баранівської міської ради  через банківські 
установи згідно договору та акту виконаних робіт (додається).   
         5.5. Управління соціального захисту населення  Баранівської міської ради  
веде статистичний звіт і бухгалтерський облік наданих платних соціальних 
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послуг, складає звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного 
законодавства.  
         5.6. Всі додатки є невід’ємною частиною цього Положення. 
 
 
 
Керуючий справами(секретар)  
виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК 
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                                                                        Додаток  
                                                                        до Положення про порядок  
                                                                        та умови надання платних                    
                                                                        соціальних послуг 

      
   
        
        

                                         АКТ        

 виконаних робіт    

        

Громадянин (ка)_____________________, що надалі іменується Замовник, 
з однієї сторони, та управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради, що  надалі іменується Виконавець в особі 
соціального робітника 
_______________________________________________________ з іншої 
сторони, на підставі Договору про надання соціальних послуг на платній 
основі від ___________ _______р. (надалі-Договір) підписали цей акт про 
наступне: у __________________ Виконавець виконав та передав наступні 
соціальні послуги : 
(місяць, рік) 
№ 
п/
п 

Назва соціальної послуги Кількість 
послуг 

Витрати 
часу(хв) 

Вартість    

1        

2     
3     
4     
5      

6     
 Всього    

 
1.Замовник прийняв вказані соціальні послуги по обсягу та 
якості. 

   

2. Вартість робіт 
складає__________грн.,безПДВ 

     

3. Претензій  щодо якості та вартості соціальних послуг  у 
сторін відсутні. 

  

4.Акт підписаний у двох примірниках українською мовою, по одному 
примірнику  для кожної сторони. Обидва примірники мають однакову 
юридичну силу. 

        

        
 Підпис  сторін        

 Замовник : Виконавець:     

 ПІБ _________________ ПІБ____________________    
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                                                                                                                                                  Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                                                  від 29.04.2022  №54 
Розрахунок тарифів на платні соціальні послуги 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
29.04. 2022 року       № 55 
  
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету від 28 січня  
2022 року №22 
 
 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», 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: 
 
11. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради 
від 28 січня  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», а саме викласти  
пункт 12 додатку  1 в наступній  редакції : 
 

Місцевим розпорядником  коштів державної субвенції на придбання житла 
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків, дитячих будинків сімейного типу 
є Баранівська міська рада. 

Місцевим розпорядником  коштів державної субвенції на виплату 
грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа є 
структурний підрозділ Баранівської міської ради, до повноважень якого 
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належить забезпечення прав дітей – служба у справах дітей Баранівської міської 
ради. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконкому Тетяну Кравчук. 
 
 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.04.2022 року                                                                    №  56                                                              
 
Про затвердження висновку органу  
опіки та піклування Баранівської  
міської ради щодо можливості виконання  
Батовою Маргаритою Михайлівною 
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 Батовою Маргаритою Михайлівною, 
ХХХХр.н. обов’язків опікуна над повнолітнім внуком Козубом Богданом 
Івановичем, ХХХХр.н., що додається. 

2. Контроль за виконанням 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 
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                                                                              Додаток 
                                                                         до рішення виконавчого комітету 

                                         від 29.04.2022р. № 56 
                                           
 

ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування  Баранівської міської ради  

щодо можливості виконання Батовою Маргаритою Михайлівною  
обов’язків опікуна над повнолітнім внуком  
Козубом Богданом Івановичем, ХХХХр.н. 

  
 

Розглянувши заяву Батової Маргарити Михайлівни, ХХХХ р.н.,  жительки 
ХХХХХХХХ  про надання висновку органу опіки та піклування Баранівської 
міської ради щодо можливості виконання нею обов’язків опікуна над 
повнолітнім внуком Козубом Богданом Івановичем, ХХХХр.н., в разі визнання 
його судом недієздатним та заслухавши інформацію представника управління 
соціального захисту населення з відповідним пакетом документів з’ясовано 
наступне: 

 Козуб Богдан Іванович з дитинства страждає психічним захворюванням. З 
19.06.2019 року Житомирським обласним  центром медико-соціальної 
експертизи  йому встановлена 1 група «А» інвалідності безтерміново. Богдан 
перебуває на обліку у психіатра в комунальному некомерційному підприємстві 
«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради, як інвалід 
1-ї групи (інвалідність з дитинства) внаслідок психічного захворювання, що 
потребує постійного стороннього нагляду та догляду, оскільки не здатен 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. 

Повнолітньому встановлено діагноз: ДЦП, глибока розумова відсталість 
(ідіотія) з  різкими судомними нападами по анамнезу вираженого емоційно-
вольовою нестійкістю. Згідно висновка лікарської комісії комунального 
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» від 
26.12.2021 року №2125 в Богдана обмежена здатність до орієнтації, 
спілкування, контролювання своєї поведінки. 

Козуб Б.І. не ходить, не говорить, не навчався в школі, не здатний до 
самообслуговування,  не може за своїм психічним станом виконувати ні 
побутові, ні інші роботи. 

На даний час, після смерті матері Богдана, бабуся, Батова Маргарита 
Михайлівна, ХХХХр.н. забрала внука до себе і опікується ним. Тому бажає 
бути його опікуном. 

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 щодо можливості виконання Батовою Маргаритою 
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Михайлівною обов’язків опікуна над повнолітнім внуком Козубом Богданом 
Івановичем, ХХХХр.н., в разі визнання його судом недієздатним. 

 
 
 

Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Житомирської області 

 РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29.04.2022 року                                                                  №      57                                                        
Про затвердження висновку органу 
опіки та піклування Баранівської 
міської ради щодо можливості виконання 
Пашкевичом Миколою Васильовичем 
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 Пашкевичом Миколою Васильовичем, 
ХХХХр.н. обов’язків опікуна над повнолітнім недієздатним Довгалюком 
Сергієм Олександровичем, ХХХХр.н., що додається. 

2. Контроль за виконанням 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 
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                                                                               Додаток 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 
                                              від 29.04.2022 р. № 57 

                                           
 

ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування  Баранівської міської ради  

щодо можливості виконання Пашкевичом Миколою Васильовичем  
обов’язків опікуна над повнолітнім недієздатним 

 Довгалюком Сергієм Олександровичем, ХХХХр.н.  
 

Розглянувши заяву Пашкевича Миколи Васильовича, ХХХХр.н., який 
фактично проживає в ХХХХ, а зареєстрований у ХХХХХХХ, про  надання 
висновку органу опіки та піклування Баранівської міської ради щодо 
можливості виконання ним обов’язків опікуна над повнолітнім недієздатним 
Довгалюком Сергієм Олександровичем, ХХХХр.н. та заслухавши інформацію 
представника управління соціального захисту населення з відповідним пакетом 
документів з’ясовано наступне: 

 Довгалюка Сергія Олександровича рішенням Баранівського районного 
суду від 21 серпня 2009 року  визнано недієздатним та призначено його 
опікуном матір - Довгалюк Марію Степанівну, ХХХХ р.н.  

02 грудня 2021 року опікун померла, тому виникла необхідність в заміні 
опікуна. 

З 27 серпня 2012 року Житомирською спеціалізованою міжрайонною 
психіатричною МСЕК Довгалюку С.О. встановлено 2 групу інвалідності 
загального захворювання безтерміново. 

Згідно довідки комунальної установи «Довбиський психоневрологічний 
інтернат» від 28 грудня 2021р. № 277 з 27.12.2016 року по даний час Довгалюк 
С.О. проживає в КУ «Довбиський психоневрологічний інтернат» на повному 
державному забезпеченні. В зв’язку з психічним захворюванням він не може 
здійснювати захист своїх прав та інтересів. 

Пашкевич Микола Васильович є троюрідним братом для недієздатного, 
працює, має дохід, його матеріально-побутові умови проживання дозволяють 
взяти на проживання підопічного, що він уже неодноразово робив, дійсно 
опікується та підтримує Довгалюка Сергія Олександровича. Відвідує його в 
інтернатному закладі, планує забирати Сергія додому на літній період та 
піклуватися про нього належним чином,  здійснює догляд за його майном. Тому 
бажає  бути  опікуном  над повнолітнім недієздатним Довгалюком С.О. 

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 щодо можливості виконання Пашкевичом 
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Миколою Васильовичем обов’язків опікуна над повнолітнім недієздатним 
Довгалюком Сергієм Олександровичем, ХХХХр.н. 

                      
 
 

Міський голова                                      Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Житомирської області 

 РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
29.04.2022 року                                                                   №   58       
Про затвердження висновку органу  
опіки та піклування Баранівської  
міської ради щодо можливості виконання 
 Моря Юлією Романівною 
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 Моря Юлією Романівною, ХХХХр.н.  
обов’язків опікуна над повнолітнім сином Моря Миколою Анатолійовичем, 
ХХХХр.н., що додається. 

2. Контроль за виконанням 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 
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                                                                               Додаток 
                                                                             до рішення виконавчого комітету 

                                              від 29.04.2022 р. № 58 
                                           

ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування  Баранівської міської ради  

щодо можливості виконання Моря Юлією Романівною обов’язків опікуна 
над повнолітнім сином Моря Миколою Анатолійовичем, ХХХХр.н. 

  
Розглянувши заяву Моря Юлії Романівни, ХХХХр.н.,  жительки смт. 

Полянка  про надання висновку органу опіки та піклування Баранівської міської 
ради щодо можливості виконання нею обов’язків опікуна над повнолітнім 
сином Моря Миколою Анатолійовичем, ХХХХр.н., в разі визнання його судом 
недієздатним та заслухавши інформацію представника управління соціального 
захисту населення з відповідним пакетом документів з’ясовано наступне: 

 Моря Микола Анатолійович з 24 грудня 2021 року перебуває на обліку у 
психіатра в комунальному некомерційному підприємстві «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради, як інвалід 1-ї групи 
(інвалідність з дитинства) внаслідок психічного захворювання, що потребує 
постійного стороннього нагляду та догляду. З 07.12.2021 року Житомирським 
обласним  центром медико-соціальної експертизи  йому встановлена 1 група 
«А» інвалідності безтерміново. Згідно висновка лікарської комісії комунального 
некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» від 
12.01.2022 року №32 Микола  має обмеження самообслуговування, не 
усвідомлює наслідків своєї поведінки, не може орієнтуватися в простих 
життєвих ситуаціях, має обмеження здатності  до  спілкування, контролю своєї 
поведінки, потребує постійного стороннього догляду.  

Моря М.А. навчається в Потіївському навчально-реабілітаційному центрі 
Житомирської обласної ради з метою набуття елементарних навичок по догляду 
за собою. Не  перебуває на повному державному утриманні.  

На даний час, після смерті батька Моря М.А., який помер у вересні 2021 
року, Юлія Романівна є найближчим родичом для свого сина, надає йому 
постійну допомогу по догляду, опікується ним.  Тому бажає і надалі доглядати 
за своїм сином і бути його опікуном.   

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 щодо можливості виконання Моря 
Юлію Романівною обов’язків  опікуна над повнолітнім сином Моря Миколою 
Анатолійовичем, в разі визнання його судом недієздатним. 
 
Міський голова                                          Олександр МІГЕЙ  
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.04.2022  року                                                                                     № 59                                                                                                    
                                                                                             
Про надання дозволу Багінському О.І. 
на укладання договору купівлі- 
продажу з метою купівлі житлового будинку 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону 
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Багінського О.І., 
враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 
23.02.2022 р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Багінському Олександру Івановичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХХХ 
дозвіл на укладання договору купівлі-продажу з метою купівлі житлового 
будинку, який знаходиться за адресою: ХХХХХХХ та оформлення його у 
власність на себе та свого малолітнього сина ХХХХХХХ, ХХХХ р.н. в 
рівних частинах. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук. 
 
 
 
 Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ  
 
 Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                      Тетяна КРАВЧУК 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

  
 
29.04. 2022 року       № 60 
  

Про затвердження складу комісії 

з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

в новій редакції 

 

    З метою здійснення заходів щодо захисту населення і території від 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період в Баранівській 
міській об’єднаній територіальній громаді, керуючись Законом України Про 
місцеве самоврядування в Україні ст.36,38,40, та Кодексом цивільного захисту, 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №409 «Про 
затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»,у зв’язку із кадровими 
змінами, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій в новій редакції згідно з додатком. 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

№60 від 29.04.2022 року 
 

СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Мігей  
Олександр Юрійович    міський голова, голова комісії 
 
Нечипорук  
Дмитро Васильович    заступник міського голови з питань діяльності 

  виконавчих органів ради, заступник голови комісії 
 
Беліца 
Володимир Володимирович головний спеціаліст загального відділу міської 

ради, секретар комісії 
 
Члени комісії: 
 
Савчук  
Василь Андрійович  начальник відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства 
 
Василевський  
Олександр Вікторович заступник начальника відділу фінансів міської ради 
 
Безродний  
Олександр Леонідович   військовий комісар Баранівського РТЦК та СП 
 
Більський 
Микола Володимирович начальник Баранівського відділення НП Новоград-

Волинського відділу ГУНП України 
 
 
Михалюк  начальник відділу юридичної роботи та 
Олександр Павлович  управління персоналом 
 
Хотян 
Богдан Іванович  начальник Баранівського  РС УДСНС України 
 в Житомирській області     
 
Козир  
Юрій Георгійович начальник Баранівського районного             

управління головного управління 
Держпродспоживслужби   в Житомирській області 
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Шевчук  
Олена Григорівна  начальник відділумістобудування,архітектури, 
     земельних відносин та комунальної власності 
 
Дячук 
Наталія Василівна завідуюча районним відділенням Новоград-

Волинського міжрайонного відділу ДУ «ЖОЛЦ 
МОЗ України» 

 
Полюшкевич 
Олександр Вікторович механік відділу ЖКГ і благоустрою  міської ради 
 

 

Мірошниченко             головний  лісничий  ДП «Баранівське ЛМГ» 

Віктор Іванович 

 
 
 
Керуюча справами (секретар)  
виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК            
 
 
  
 
 
     
 
 
 


