
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29 вересня 2022 року      №123 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету 

від 31.08.2022 року №102 

«Про встановлення вартості 

харчування у закладах освіти 

міської ради на 2022 рік» 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» «Про 

повну загальну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону 

дитинства», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», (зі змінами), згідно постанови КМУ від 

24.03.21 року №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування 

у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», з метою 

забезпечення дітей, які здобувають освіту у комунальних закладах освіти міської 

ради повноцінним збалансованим харчуванням, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

          1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету  від 31.08.2022 року 

№102 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 

2022 рік» виклавши пункт 4 в такій редакції:  

«4. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у 

закладах освіти шляхом зменшення на 100% її розміру для: 

- дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 



- дітей із сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні бойових 

дій, що мають довідку про безпосередню участь у бойових діях або забезпеченні 

здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні 

збройної агресії. 

- дітей із сімей військовослужбовців, що мають посвідчення учасника 

бойових дій та інваліда війни. 

-  дітей із сімей військовослужбовців, загиблих в зоні АТО,ООС,в зоні 

бойових дій.  

- дітям з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету                                             Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

 

29 вересня  2022  року                                                                                №  124 

 

Про внесення змін до рішення №101 

від 31.08.2022 року «Про 

затвердження мережі закладів 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти на 2022-2023 

н.р.» 
 

Відповідно до п.1 ст. 13, п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 8 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про 

дошкільну освіту», », ст.10 Закону України «Про позашкільну освіту», наказу 

МОН від 12.01.2016р. №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти», ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити додаток 4 до рішення №101 від 31.08.2022 року «Про 

затвердження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти на 2022-2023 н.р. у новій редакції (додається). 

2. Дане рішення  вводиться в дію з 01 вересня 2022 року і діє до 21 вересня 

2022 року.  

3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на  заступника міського 

голови з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради   Нечипорука Д.В. 

 

 

 

      Міський  голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами                                                           

    ( секретар) виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 

 

 
 



 

                                                                                                          Затверджено 

                                                                                                                           рішенням виконкому 

                                                                                                                        від 29.09.2022 №124 

                                                                                                         «Додаток 4  

                                                                           рішення виконкому 

  від_31.08.22 №_101»  

          

МЕРЕЖА 

гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості 

(Баранівського центру  дитячої та юнацької творчості 

Баранівської міської ради) 

на 2022-2023 навчальний рік 
 

 
 

№ 
з/п 

Напрям Гуртки Групи 

1. Художньо-естетичний 13 19 

2. Туристсько-краєзнавчий 4 4 

3. Мистецький 5 17 

4. Науково-технічний 2 2 

5. Гуманітарний  1 4 

Разом: 25 46 
 

 

 

Керуючий справами                                                           

    ( секретар) виконавчого комітету                                   Тетяна КРАВЧУК » 
           

 

      Керуючий справами                                                           

    ( секретар) виконавчого комітету                                   Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29 вересня  2022   року                                                                  №125   

 

Про затвердження мережі закладу 

позашкільної освіти на 2022-2023 н.р. 
 

Відповідно до п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст.10 Закону України 

«Про позашкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,у зв’язку із зміною кадрового складу педагогічних працівників  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

4. Затвердити мережу гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості 

(Баранівський центр дитячої та юнацької творчості   Баранівської міської 

ради) з 22.09.2022 року (додаток). 

5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти  на  заступника міського 

голови з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради   Нечипорука Д.В. 

 

 

 

      Міський  голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами                                                           

    ( секретар) виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 
 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                    Додаток   

                                                                                                             рішення виконкому 

                                                                                                                  від_29.09.22__№_125_   

          

МЕРЕЖА 

гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості 

(Баранівського центру  дитячої та юнацької творчості 

Баранівської міської ради) 

на 2022-2023 навчальний рік 
                                                                         з 22.09.2022р. 

 
 

№ 
з/п 

Напрям Гуртки Групи 

1. Художньо-естетичний 9 23 

2. Туристсько-краєзнавчий 4 4 

3. Мистецький 5 17 

4. Науково-технічний 1 1 

5. Гуманітарний 2 5 

Разом: 21 50 
 

 

 

Керуючий справами                                                           

    ( секретар) виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

29 вересня 2022 року       № 126 

 

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. Ситисько, для оформлення права власності 

ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Лісова, 12-А, с. Ситисько» у зв’язку 

з впорядкуванням нумерації, згідно заяви ХХХХХХХХХ. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Вірля вул. Центральна, 4, який належить 

на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Центральна, 8, 

с. Вірля» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

3. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Житомирська, 4, який 

належить на праві приватної спільної сумісної власності ХХХХХ нову 

поштову адресу: «І пров. Житомирський, 4, м. Баранівка» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

4. Зобов’язати ХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 

правовстановлюючих документів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В 
 

 

Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК     

  



                                                                                             

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29 вересня 2022 року                 № 127 

  

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 ФОП Лисько Ольги 

Вячеславівни про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 

виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл ФОП Лисько Ользі Вячеславівні, яка зареєстрована по 

ХХХХХХХХХХ на встановлення однієї тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Першотравенська, 2 в м. Баранівка, 

Житомирської області. 

 

2. Зобов’язати ФОП Лисько О.В.: 

1) погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначеної 

тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури, 

земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, 

оформити паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої 

території (на топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати 

тимчасову споруду  у повній відповідності до паспорта прив’язки ТС; 

2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення  

тимчасових споруд. 

 

 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 

 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                    Тетяна  КРАВЧУК 
                                                                                                      

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29 вересня  2022                                                                                              №128 

 

Про визначення величини 

опосередкованої вартості  

наймання (оренди) житла в  

м. Баранівка у ІIІ  

кварталі 2022 року 

 

      Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 10, 16, 20 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», Порядку визначення величини опосередкованої вартості 

наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання 

реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», 

враховуючи висновок житлової комісії (протокол від 28.09.2022 №5),  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

        1.Визначити величину опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в 

м. Баранівка у ІІІ кварталі 2022 року у розмірі 396 гривень, відповідно до додатку 

1. 

        2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК 

 

 

 

 

   

 

  



                                         Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

                                                             від 29.09.2022р. №128 

 

 

Визначення величини опосередкованої 

вартості наймання (оренди) житла  

в м. Баранівка у ІIІ кварталі 2022 року 

 

На підставі проведених моніторингів величина опосередкованої вартості 

наймання (оренди) житла в м. Баранівка за третій квартал 2022р. за один 

квадратний метр загальної площі квартири/житловому будинку у IІІ кварталі 

2022 році складає: 66 грн. 

ОПн= (Пн+Пн+Пн):3, де 

Пн (1), Пн(2), Пн(3) – розмір плати за найм (оренду) житла на одну людину, 

яка розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за найм 

(оренду) одного квадратного метра в квартирі/житловому будинку у третьому 

кварталі 2022 року на мінімальну норму забезпечення в ньому житлом (6 кв.м.) 

- ІІІ квартал 2022 року: ОПн= 396 грн. 00 коп. 

До розміру плати за наймання (оренду) житла не зараховується плата за 

комунальні послуги та послуги з утримання будинку та прибудинкової території. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК



                                                                                                    

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29 вересня 2022 року                                                                                   №129 

 

Про зняття з квартирного обліку 

гр. Ейсмонта В.А. 

  

         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 

28.09.2022р. №5), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

     1. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків осіб, які  користуються 

правом позачергового одержання жилих приміщень при виконавчому комітеті 

Баранівської міської ради, Ейсмонта Володимира Анатолійовича ХХХХ р.н., як 

особу з інвалідністю внаслідок війни, що отримала грошову компенсацію на 

придбання житла та земельної ділянки за адресою: ХХХХХХХХ, (витяг  з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності  №ХХХХХ від ХХХХр.). 

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету  Т.В. Кравчук. 

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                    Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29.09.2022 р                                                                   №130 

 

Про затвердження висновку 

органу опіки та піклування 

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав  

 

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

самоврядування в Україні», статтями 19, 164, 165, 180 Сімейного кодексу 

України, Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши висновок 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради, враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Баранівської 

міської ради від 28.09.2022 року, виходячи з інтересів дитини та захисту її права 

на належне виховання, утримання та догляд, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав Ковальчук Руслани 

Миколаївни, ХХХХ року народження, уродженки ХХХХХХХХХ відносно 

ХХХХХХХХХХя (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

  

 Міський голова             Олександр МІГЕЙ 

  

          Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                     Тетяна КРАВЧУК 
  



 

                     Додаток до рішення  

                        виконавчого комітету  

                                  № 130 від 29.09.2022 р.  
 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

 

 Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, розглянуто заяву гр. 

Куцан Галини Миколаївни, 13.03.1955, 1969 року народження, жительки 

ХХХХХХХХХХ про надання висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав Ковальчук Руслани Миколаївни, 

ХХХХ року народження, жительки  ХХХХХХХХХ відносно ХХХХХХХХХ.  

Для розгляду зазначеної справи Куцан Г.М. надала копії необхідних 

документів. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 

зазначеної справи.  

Встановлено, що Ковальчук Руслана Миколаївна, ХХХХ року народження 

є матір’ю вище вказаних дітей.   

Відомості про батька дітей відповідно до витягів з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження записані 

відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного  кодексу.  

З 22.09.2020  року діти ХХХХХХХХХХ взяті на облік дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах служби у справах дітей 

Баранівської міської ради.  

Баба Куцан Г.М. задовільняє потреби дітей, займається їх вихованням та 

утриманням. Працівниками служби у справах дітей Баранівської міської ради 

проведено обстеження умов проживання дітей у сім’ї. Згідно акту обстеження 

умов проживання встановлено, що для дітей створені задовільні умови: є місця 

для сну, іграшки, діти завжди охайно одягненні, забезпечені продуктами 

харчування. Родина утримує домашнє господарство. 

Відповідно до характеристики старости Ковальчук Р.М. не належним 

чином займається вихованням та доглядом своїх дітей, постійно залишала їх на 

довгий час і не поверталася додому по декілька тижнів. Під час обстеження 

матеріально-побутових умов проживання даної сім’ї мати дітей була відсутня 

вдома, всі роботи по догляду за дітьми проводила баба Куцан Г.М., діти 

відвідують школу та дитячий садочок, завжди чисто одягнені та забезпечені всім 

необхідним для навчання завдяки бабі Куцан Г.М.  

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини Ковальчук Р.М. не може 

пояснити свою поведінку щодо ухилення від виконання батьківських обов’язків, 

підтвердила зловживання нею алкоголем та погодилася на позбавлення її 

батьківських прав відносно дітей. Куцан Г.М. повідомила, що вона бажає 

виховувати та утримувати онуків. 

 Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, 180 Сімейного 

кодексу України, Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 



Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою 

захисту законних прав та інтересів дитини, зважаючи на факти встановлені в 

процесі з’ясування обставин справи, виконавчий комітет Баранівської міської 

ради вважає за доцільне позбавити Ковальчук Руслану Миколаївну, ХХХХ року 

народження, уродженку ХХХХХХХХХ, батьківських прав відносно 

ХХХХХХХХХХХ.  

  

 

 

 

 

 

    Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29.09.2022 року                                                                               № 131                                                                                                     

 

Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування ХХХХХХХХ. 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктами 22, 24 Порядку 

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

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини», розглянувши подання служби у справах 

дітей Баранівської міської ради від 28.09.2022 р., виконавчий комітет міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХ, 

мати якої померла (свідоцтво про смерть ХХХХХХХ) а батько позбавлений 

батьківських прав (рішення Баранівського районного суду від 

ХХХХХХХХ) та яка рішенням суду влаштована під опіку бабусі 

Воронецької Н.Д., жительки ХХХХХХХХХХ. 

  

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) виконкому                                                 Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

29.09.2022 року                                                                                    №132 

 

Про припинення дії договору про  

патронат над дітьми та вибуття дітей  

з сім’ї патронатного вихователя 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», ст. 252 - 253 Сімейного кодексу України, 

Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 

перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав 

дитини та надання послуги патронату над дитиною», враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 

28.09.2022 р., у зв’язку мінімізацією батьками дітей складних життєвих 

обставин, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Припинити з 03.10.2022 р. дію Договору № 1 від 08.07.2022 р. про патронат 

над дітьми щодо перебування в сім’ї патронатного вихователя Шеріпітко 

Марії Василівни, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХ малолітніх 

дітей: ХХХХХХХХХХХ та повернути їх на виховання та утримання 

батькам Назарчук В.В. та Назарчуку В.Б.. 

2. Визнати таким, що втрачає чинність з 03.10.2022 р. рішення виконавчого 

комітету міської ради від 07.07.2022 р. № 82 «Про влаштування дітей у 

сім’ю патронатного вихователя». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 

 Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                    Тетяна КРАВЧУК 
   



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29 вересня 2022 року                                                                          № 133 
 

Про призначення помічника 

дієздатній фізичній особі 

 

 

Розглянувши звернення Зубара Сергія Анатолійовича та додані до 

звернення документи про призначення йому помічника,  у зв’язку зі станом 

здоров’я, як такому, який потребує постійного стороннього догляду, самостійно 

не може здійснювати свої права та виконувати обов’язки, керуючись ст. 78 

Цивільного кодексу України, пп. 4 п. “,б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Призначити Зубара Павла Анатолійовича, ХХХХ року народження, 

помічником дієздатного Зубара Сергія Анатолійовича, ХХХХ року 

народження, який за станом здоров’я потребує постійного стороннього 

догляду та не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки, з метою надання йому допомоги. 

 

 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                     Тетяна  КРАВЧУК 

  



    

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

29 вересня 2022 року                                                                          № 134 
 

Про надання одноразової  

     матеріальної допомоги 

 

Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової 

допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, 

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

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення 

матеріально-побутових умов громадянам, які проживають на території 

Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду 

міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно додатку. 

2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) перерахувати 

кошти в загальній сумі 27 000 гривень (двадцять сім тисяч гривень 00 

коп) на рахунок управління соціального захисту населення міської 

ради для виплати 27 000 гривень (двадцять сім тисяч   гривень 00 коп). 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.) забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак 

І.В. 

 
 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                     Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  
 

29 вересня 2022 року                                                                          № 135 
 

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 згідно 

додатку. 

2. Відділу фінансів міської ради ( Василевський О.В.) перерахувати 

кошти в загальній сумі 9 000 гривень ( дев’ять  тисяч гривень 00 коп) 

на рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 9 000 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 Приймак 

І.В. 

 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                 Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

29 вересня 2022 року                                                                          № 136 
 

Про погодження робочого проекту 

«Мережа оператора ТОВ «Лайфселл» 

для надання послуг мобільного зв’язку 

стандартів GSM 900\GSM 1800/ITM-2000 

(UMTS)/LTE. Нове  будівництво базової станції 

ZH3600» за адресою: Житомирська область, 

Баранівський район, м. Баранівка, вул. Звягельська, 66» 

та делегування права підпису договору про доступ  

до об’єкта будівництва для розміщення технічних 

 засобів телекомунікацій 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку мобільного широкосмугового 

доступу», на виконання рішення 30 сесії 8-го скликання від 12.05.2022 року 

№1668 «Про надання дозволу на розміщення телекомунікаційного обладнання 

ТОВ «Лайфселл» на об’єктах комунальної власності», розглянувши лист ТОВ 

«Лайфселл» №3600 від 12.08.2022 року , виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити робочий проект та технічні умови «Мережа оператора ТОВ 

«Лайфселл» для надання послуг мобільного зв’язку стандартів GSM 

900\GSM 1800/ITM-2000 (UMTS)/LTE. Нове  будівництво базової станції 

ZH3600» за адресою: Житомирська область, Баранівський район, 

м.Баранівка , вул.Звягельська, 66». 

2. Делегувати директору КНП «Баранівська центральна районна лікарня» 

Ігорю Шатровському підписати договір про доступ до об’єкта будівництва 

для розміщення технічних засобів телекомунікацій . 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                     Тетяна  КРАВЧУК 


