
 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                             № 98 

 

Про створення комісії  
з питань захисту прав дітей 
 

З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, 
освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, відповідно до Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради: 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради (далі - Положення), що додається. 

2. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради, що додається. 

3. Комісії у своїй діяльності керуватися вище зазначеним Положенням. 
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 

міської ради Куцан Л.Л. 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                       рішення виконавчого комітету 
                                                                     міської ради 

                                                                                          від 31.05.2018 року № 98 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради 

 
1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим 

органом, що утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет 
Баранівської міської ради. 

 
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним 

кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про 
соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, 
а також положенням про неї, розробленим відповідно до Типового Положення про комісію з 
питань захисту прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 року №866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини». 

 
3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на 

життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний 
розвиток. 

 
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту 

дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою 
Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, 
контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції; 

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, 
зокрема: 

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі; 
- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку 

або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини; 
- позбавлення та поновлення батьківських прав; 
- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені 

дитини; 
- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; 
- участь одного з батьків у вихованні дитини; 
- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; 
- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 
- встановлення і припинення опіки, піклування; 
- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, 

дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків; 
- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 



 

 

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, 
піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами; 

- інші питання, пов'язані із захистом прав дітей; 
3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання 
дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з 
якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, 
та: 

приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права 
дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу); 

направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для 
проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які 
відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми; 

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для 
здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та 
приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи - 
інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-
інтернаті. 

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої 
школи - інтернату I-III ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та 
рівня розвитку, що може її висловити. 

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

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

2) подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання 
ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

3) утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки 
пропозицій з питань, які розглядає комісія; 

4) залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські 
організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою). 

 
6. Комісію очолює міський голова. 
Голова комісії може мати заступника. 
 
7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних 

підрозділів виконавчого комітету Баранівської міської ради, заступники керівників органів 
Національної поліції та Мін'юсту, а також працівник служби у справах дітей, який виконує 
обов'язки секретаря комісії. 

 
8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться 

у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. 
Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини 

загальної кількості її членів. 
До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, 

установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі 
конкретної дитини, з правом дорадчого голосу. 

 
9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання. 



 

 

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів 
членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
голови комісії. 

 
11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, 

викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії. 
 
12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 
 
13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою 

у справах дітей та сім’ї. 
 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л.Л. Куцан 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                            рішення виконавчого комітету 

                                                          міської ради 
                                                                              від 31.05.2018 року №98 

 
Склад  

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради 
 
Душко Анатолій Олександрович - міський голова, голова комісії 

 
Савчук Василь Андрійович - заступник з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник 
голови комісії 

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

Члени ради  
 

 

Куцан Людмила Леонідівна - керуючий справами виконкому 
Цицюра Володимир Олександрович - начальник управління соціального 

захисту населення  
 

Николишин Ростислав Зиновийович - начальник відділу освіти міської ради 
 

Лисюк Ірина Іванівна - головний спеціаліст-юрисконсульт 
 

Погорілий Руслан Володимирович - інспектор ювенальної превенції 
Баранівського відділення поліції 
Новоград-Волинського ВП ГУНП (за 
згодою) 

 
Ошатюк Надія Богданівна - начальник відділу культури, сім’ї, молоді 

та спорту міської ради 
Лисюк Наталія Володимирівна - заступник начальника УСЗН РДА – 

начальник відділу грошових виплат і 
компенсацій (за згодою) 

Самчук Олександр Валентинович - секретар ради, депутат міської ради 
Андрєєва Людмила Анатоліївна - паспортист сектору реєстрації місця 

проживання фізичних осіб реєстраційної 
служби міської ради, депутат міської 
ради 

Сус Ольга Вікторівна - начальник Баранівського районного 
відділу ДРАЦС Головного 
територіального управління юстиції у 
Житомирській області (за згодою) 

Дмитрук Ніла Миколаївна - заступник головного лікаря 
комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради (за згодою) 

Ільчук Любов Володимирівна - в.о. старости Полянківського 
старостинського округу 

 
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                   № 99 

 

Про затвердження Положення та нового складу 
опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради 
 

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

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Баранівської 
міської ради у новій редакції, що додається. 

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

3. Рішення виконавчого комітету від 31.05.2017 року №125 «Про затвердження 
Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті міської ради» та від 
29.03.2018 року №62 «Про затвердження в новій редакції складу опікунської ради при 
виконавчому комітеті міської ради» вважати такими, що втратили чинність.  

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
міської ради Куцан Л.Л. 

 
 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                     рішенням виконавчого комітету 

                                                                міської ради 
                                                                                    від 31.05.2018 року №99 

    
Положення 

про опікунську раду при виконавчому комітеті міської ради 
 
1.Загальні положення 
1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Баранівської міської ради (далі – опікунська 

рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет 
Баранівської міської ради, та має консультативно-дорадчі функції. 

1.2. Опікунська рада здійснює свою діяльність на принципах законності, гласності, 
 демократичності, конфіденційності та колегіальності. 

1.3. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним 
кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та 
піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та 
молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими 
нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням. 

 
2.Основні завдання 
2.1. Забезпечення соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, 

дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть 
самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. 

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на 
життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення. 

2.4. Розгляд інших питань, віднесених законодавством до компетенції органу опіки та 
піклування. 

 
3. Права опікунської ради 
3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності 

інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій різних форм власності. 

3.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними 
законодавства щодо захисту прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх 
осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати 
свої обов’язки. 

3.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем сімей благодійні, громадські організації, 
суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно запрошувати представників на свої 
засідання (за згодою). 

 
4.Діяльність опікунської ради 
4.1. Опікунська рада утворюється у складі 9-11 осіб. Склад опікунської ради затверджується 

рішенням виконавчого комітету міської ради. 
4.2. Опікунську раду очолює голова, голова опікунської ради має заступника, який у разі 

відсутності голови опікунської ради виконує його функції. 
4.3. Члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена 

опікунської ради з поважних причин його має право представляти посадова особа того 
ж підрозділу на правах члена ради. 

 
5. Голова опікунської ради 



 

 

5.1. Організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує 
протоколи засідань. 

5.2. Веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради. 
5.3. Дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання. 
5.4. Представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що 

належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право 
делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на 
виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством. 

 

6. Секретар опікунської ради 
6.1. Веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради. 
6.2. Веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності 

опікунської ради. 
6.3. Готує звіти про роботу опікунської ради. 
6.4. Готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та висновки з питань, що 

розглядались. 
6.5. Інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради. 
6.6. Виконує інші доручення голови опікунської ради. 
 
7. Члени опікунської ради 
7.1. Беруть участь у засіданнях опікунської ради. 
7.2. Виконують доручення голови опікунської ради. 
 
8. Організація роботи опікунської ради 
8.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які 

проводяться у разі потреби. 
8.2. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде 

секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів. 

8.3. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської 
ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на 
засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого 
комітету для прийняття остаточного рішення. 

8.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів 
опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 
опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти 
прийняття рішення, заноситься до протоколу. 

8.5. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання. 
8.6. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися громадяни, питання яких 

стоїть в порядку денному. 
8.7.Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється виконавчим 

комітетом міської ради. 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                       рішення виконавчого комітету 

                                                                                         від 31.05.2018 року №99 
 

Склад  
опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради 

 
 
Савчук Василь 
Андрійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради, голова опікунської ради 

Куцан Людмила 
Леонідівна 

- керуючий справами виконкому, заступник голови 
опікунської ради 

 
Ожеревська Ірина 
Орестівна 

- фахівець із соціальної роботи IIкатегорії управління 
соціального захисту населення, секретар опікунської 
ради 

 
Члени опікунської ради: 
 
 

 

Цицюра Володимир 
Олександрович 

- начальник управління соціального захисту 
населення  

 
Лисюк Ірина Іванівна - головний спеціаліст-юрисконсульт  

 
 

Ільчук Любов 
Володимирівна 

- в.о. старости Полянківського старостинського 
округу  
 

Дашко Ірина 
Ростиславівна 

- завідувач сектору обслуговування інвалідів, 
ветеранів війни і праці та населення, яке 
постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС відділу 
персоніфікованого обліку управління праці та 
соціального захисту населення РДА (за згодою) 

 
Орностай Людмила 
Григорівна 

- голова благодійного фонду «Союз інвалідів» (за 
згодою) 

 
Дмитрук Ніла Миколаївна - заступник головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Баранівської міської 
ради  

 
Погорілий Руслан 
Володимирович 

- інспектор ювенальної превенції Баранівського 
відділення поліції Новоград-Волинського ВП ГУНП 
(за згодою) 

Драган Олександр 
Миколайович 

 
- депутат міської ради 
 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                         № 100 

Про постановку на соціальний квартирний облік 
дитини, позбавленої батьківського піклування 
 
 

Розглянувши протокол засідання житлової комісії Баранівської міської ради № 9 від  
29 травня 2018  року, керуючись ст. 39  Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України 
«Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «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», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і 
Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про 
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

1. Поставити на соціальний  квартирний облік в позачергову чергу дитину, позбавлену 
батьківського піклування Друг Ілону Сергіївну ХХХХ року народження, уродженку 
ХХХХХХХХХХХ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  

 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                         № 101 

Про постановку на  квартирний облік 
 

Розглянувши заяву про постановку на позачерговий квартирний облік та враховуючи  
протокол засідання житлової комісії Баранівської міської ради № 9 від  29 травня 2018  року, 
керуючись п.15 ст.15 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 
захисту, ст..39 п.7 ст.46 Житлового Кодексу України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і 
Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про 
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 

1. Поставити на позачерговий квартирний облік Новіцьку Антоніну Вацлавівну  та її 
чоловіка Новіцького Павла Петровича, які мають статус члена сім’ї загиблого. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
міської ради надіслати дане рішення виконавчого комітету міської ради управлінню 
праці та соціального захисту населення Баранівської РДА. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  

 
 
 
Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                   № 102 

 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  04.05.2018  № 100-од 
«Про надання дозволу на розміщення соціальної реклами», від 21.05.2018 № 113-од «Про 
затвердження заходів щодо відзначення Дня захисту дітей» та від 17.05.2018 № 49-г «Про 
затвердження заходів щодо проведення свята в селі Смолдирів», що додаються. 

  

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішення виконавчого 
                                                                                                      комітету   
                                                                                                      від 31.05.2018 № 102 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
04.05.2018 року                                                                                                          № 100-од 
 
Про надання дозволу на розміщення 
соціальної реклами 
 
 

Розглянувши клопотання Баранівської районної державної адміністрації від 
02.05.2018 року № 02-41\276 про надання дозволу на розміщення соціальної реклами на 
існуючій рекламній конструкції типу «білборд», встановленій на території м. Баранівка, для 
розміщення рекламного постеру соціального змісту стосовно відзначення Дня пам’яті та 
примирення, 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»: 

 

1. Надати дозвіл Баранівській районній державній адміністрації на розміщення 
соціальної реклами в кількості 1 (одного) рекламного постеру соціального змісту стосовно 
відзначення Дня пам’яті та примирення на існуючій рекламній конструкції типу «білборд», 
встановленій на території м. Баранівка, вільній від комерційної реклами.  

 2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Виховський С. А.) та розповсюджувачу даної зовнішньої реклами (Баранівська районна 
державна адміністрація) забезпечити належний технічний стан рекламних засобів з метою 
недопущення порушення вимог техніки безпеки під час їх розташування та експлуатації. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А. 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішення виконавчого 
                                                                                                      комітету   
                                                                                                      від 31.05.2018 № 102 
 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
21.05.2018 року                                                                                                          № 113-од 
 
Про затвердження заходів щодо 
відзначення Дня захисту дітей 
 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу 
Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 "Про день захисту дітей", для 
забезпечення належної організації і відзначення Дня захисту дітей, посилення уваги 
суспільства до проблем дітей, захисту їх прав та законних інтересів: 

1. Затвердити план заходів з відзначення Дня захисту дітей (додаток 1).   
2. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів (додаток 2). 
3. Управлінню соціального захисту населення (Цицюра В.О.) забезпечити 

проведення та фінансування вищезазначених заходів. 
4. Дане розпорядження винести на затвердження виконавчого комітету Баранівської 

міської ради. 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 

 

 

Міський голова                                                                                                А.О. Душко  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Затверджено  
розпорядження міського голови 
від 21.05.2018 № 113-од 

 
План 

заходів з відзначення Дня захисту дітей 
 

1. Обстежити сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги в рамках акції «Безпечні канікули».                                                            

         Відділ бухгалтерського обліку та  
                                                                                                  економічного розвитку,  

                                                                                   інвестицій та закупівель. 
                                                                                  Управління соціального  

                                                                        захисту населення 
                                                22травня 2018 року – 30 липня 2018 року 

 
2. Підготувати сценарний план та провести розважальні ігри для дітей.  

                                                                                     Відділ освіти міської ради 
                                                                                     Будинок дитячої творчості 

                                                                         31 травня 2018 року 
 

3. Провести святковий концерт «Діти наше майбутнє» до Дня захисту дітей. 
                                                                                          Відділ освіти міської ради 

                                                                                    Будинок дитячої творчості 
                                                                        31 травня 2018 року 

 
4. Забезпечити участь дітей шкільного віку, дітей з функціональними обмеженнями у 

заходах. Організувати підвіз дітей Баранівської міської ОТГ. 
                                                                                   Відділ освіти міської ради 

                                                                        31 травня 2018 року 
 

5. Підготувати оголошення та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації 
заходів щодо відзначення Дня захисту дітей. 

                                                                        Відділ діловодства та  

організаційної роботи міської ради                                                         
до 06 червня 2018 року  

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 
  
 
 
 

 



 

 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішення виконавчого 
                                                                                                      комітету   
                                                                                                      від 31.05.2018 № 102 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

17.05.2018                                                                                                                        №49-г 
 
 
Про затвердження заходів щодо 
проведення свята в селі Смолдирів 

 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  на території 
Баранівської міської ради свята в селі Смолдирів, керуючись  ст.34 та пп.3 п. б ч.1 ст.38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити заходи щодо відзначення на території Баранівської міської ради свята в селі 
Смолдирів, що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської міської ради 
свята в селі Смолдирів у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської міської ради свята в 
селі Смолдирів (Савчук В. А.) забезпечити виконання вище зазначених заходів.  

4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вище зазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

          5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.    

 

 

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчого орану ради                                В. А. Савчук 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                       розпорядження міського  

                                                                                                       голови 

                                                                                                       від 17.05.2018  № 49-г 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської міської ради свята в селі Смолдирів 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської міської ради в селі 
Смолдирів культурно-розважальних заходів. 

Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                  та спорту міської ради, відділ  

                                                                                  освіти міської ради, в. о. старости  

2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської міської 
ради свята в селі Смолдирів за участю художньої самодіяльності будинку культури с. 
Смолдирів, с. Суємці, педагогічного колективу ЗОШ. 

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                  та спорту міської ради, відділ освіти, 

           в. о. старости 

3. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                                         Відділ діловодства та організаційної  

                             роботи міської ради 
4. Підготувати грамоти для нагородження.  
 

                                                                     Відділ діловодства 

                                                                     та організаційної роботи міської ради 

5.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення на території Баранівської міської ради свята в селі Смолдирів. 

                                                                   Відділ діловодства 

                                                                   та організаційної роботи міської ради 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      Додаток  

                                                                                                            до розпорядження  

                                                                                                        міського голови  

                                                                                                                 від 17.05.2018  № 49-г 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської міської ради свята в селі 
Смолдирів 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                  заступник міського голови, голова  

                                                                   робочої групи  

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                               керуючий справами виконкому,  

                                                                  заступник голови  робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                       головний спеціаліст 

                                                                    відділу діловодства та організаційної 

                                                                    роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ГАЙДАЙЧУК 

Микола Васильович                              в. о. старости сіл Смолдирів, Смолка, Іванівка 

 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                  начальник відділу благоустрою та  

                                                               житлово- комунального господарства  

                                                               міської ради 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновійович                       начальник відділу освіти міської ради 

 

 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                   начальник відділу культури, сім»ї, молоді  

                                                                 та спорту міської ради  



 

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                          начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                та закупівель міської ради 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                   № 103 

Про несення змін до  
колективного договору  
Баранівської міської ради  
на 2017-2021 роки 

 
 
Відповідно до ст.14 Закону України «Про колективні договори і  угоди», керуючись 

ст. 52  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,виконавчий комітет міської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до колективного договору Баранівської міської ради на 2017-2021 роки, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 
28.02.2017 року №52 «Про затвердження Колективногодоговору Баранівської міської 
ради», що додаються. 

2. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи відділу юридичної та кадрової 
роботи міської ради Литвиненко Н. І. провести повідомну реєстрацію змін до 
колективного договору згідно чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) 
виконавчого комітету Л.Л.Куцан. 

 
  

Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  
від 31.05.2018 №103 

  
 

Зміни до колективного договору  
Баранівської міської ради на 2017-2021 роки,  

затвердженого рішенням виконавчого комітету  
Баранівської міської ради від 28.02.2017 року №52 

«Про затвердження Колективного договору Баранівської міської ради» 
 

 
1. пп. 2.1.18 розділу ІІ «РЕЖИМ РОБОТИ ТА ВІДПОЧИНКУ» викласти в такій 

редакції: «Сторожам та опалювачам апарату Бапранівської міської ради встановлювати 
гнучкий режим роботи згідно щомісячного графіку чергування».  

2. пп. 3.3.3.  розділу ІІІ «ОПЛАТА ПРАЦІ» викласти в такій редакції: «Надавати 
матеріальну допомогу посадовим особам міської ради для вирішення соціально-побутових 
питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Надавати 
матеріальну допомогу працівникам міської ради, які не є посадовими особами, в тому числі 
службовцям органів місцевого самоврядування для вирішення соціально- побутових питань 
та на оздоровлення в розмірі посадового окладу або середньомісячної заробітної плати, у 
межах коштів, передбачених у кошторисі на відповідний рік».  

3. Доповнити розділ ІІІ «ОПЛАТА ПРАЦІ» пп.3.3.9 такого змісту: «Сторожам та 
опалювачам апарату Баранівської міської ради роботу у святкові і неробочі дні оплачувати 
згідно чинного законодавства».  

4. п. 5.10. «Положення про преміювання та матеріальне стимулювання працівників 
апарату та керівників виконавчих органів Баранівської міської ради»  викласти в такій 
редакції: «Допомога для оздоровлення надається при наданні щорічної відпустки у розмірі, 
що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника згідно чинного 
законодавства України».  
 
 
  
Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                       
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                   № 104 

 
Про затвердження нового складу спеціальної комісії   
з питань погодження на території міста будівництва,  
реконструкції та капітального ремонту житлових та  
не житлових приміщень,  будівель та розміщення  
малих архітектурних форм 
 

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами 
України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», у 
зв’язку із кадровими змінами та з метою об’єктивного розгляду заяв щодо погодження на 
території міста будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових та не 
житлових приміщень, будівель та розміщення малих архітектурних форм, виконавчий 
комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити новий склад спеціальної комісії з питань погодження на території міста 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових та не житлових 
приміщень, будівель та розміщення малих архітектурних форм:   

Савчук Василь Андрійович   -   заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради, голова комісії;   

Шевчук Олена Григорівна – начальник відділу містобудування та   архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності міської ради, заступник голови комісії 

Дерев’янчук Григорій Олексійович – провідний спеціаліст містобудування та 
архітектури відділу містобудування та   архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:   

Близниченко Євгеній Олегович – головний інспектор Баранівського районного сектора 
Управління ДСНС України у Житомирській області; 

Виховський Сергій Адамович – начальник відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства міської ради; 

Дідківський Петро Павлович – головний інженер філії Баранівськийрайавтодор (за 
згодою); 



 

 

Лисюк Ірина Іванівна – головний спеціаліст- юрисконсульт відділу юридичної та 
кадрової роботи міської ради; 

Савич Людмила Анатоліївна - головний спеціаліст ЖКГ відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства міської ради. 

 
2. Рішення виконавчого комітету міської ради № 47 від 29.03.2016 р.  «Про затвердження 
складу спеціальної комісії  з питань погодження на території міста будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту житлових та не житлових приміщень,  будівель та 
розміщення малих архітектурних форм» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 

 

Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                        № 105 

 

Про розгляд листа  

ФОП Гангур Т. П. 

 

Розглянувши лист фізичної особи-підприємця Гангур Т. П. від 23.04.2018 року про 
надання можливості здійснення розміщення та захоронення твердих побутових відходів у 
кількості 40 тонн на полігонах Баранівської громади з оплатою послуг у відповідності до 
затверджених тарифів та умов договору, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В:  

1.Не погодити фізичній особі-підприємцю Гангур Тетяні Петрівні здійснювати розміщення 
та захоронення твердих побутових відходів у кількості 40 тонн на полігонах Баранівської 
громади. 

 2.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.) посилити контроль та вживати дієвих заходів по належному утриманню Баранівського 
сміттєзвалища. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 

 

 

Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
31.05.2018                                                                                                                  № 106 
 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету міської ради 
№ 95 від 28.04.2017 «Про затвердження 
у новому складі комісії з організації 
проведення почесних поховань» 
 

У зв’язку із кадровими змінами та з метою належної організації поховань на території 
Баранівської міської ради, керуючись п. 11 ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:  
1. Внести зміни у п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради № 95 від 

28.04.2017 р. «Про затвердження у новому складі комісії з організації проведення 
почесних поховань», а саме: 
«1. Затвердити комісію з організації проведення почесних поховань у новому 
складі згідно додатку». 

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

питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 
 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

                                                                            від 31.05.2017 № 106 
 
 

СКЛАД 
комісії з організації проведення почесних поховань 

 
 
Савчук  
Василь  Андрійович                  - заступник міського голови з питань  
                                                       діяльності виконавчого органу ради, голова комісії 
 
Савич 
Людмила Анатоліївна               - головний спеціаліст ЖКГ відділу  
                                                       благоустрою та житлово-комунального господарства 
                                                       міської ради, секретар комісії 
 
Члени комісії:  
 
Виховський 
Сергій Адамович                       - начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
                                                       господарства міської ради 
 
Кольосов 
Леонід Юрійович                       - робітник кладовища відділу благоустрою та житлово- 
                                                        комунального господарства міської ради 
 
Полюшкевич 
Олександр Вікторович               - механік з транспорту відділу благоустрою та житлово- 
                                                         комунального господарства міської ради 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                            

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 
                                                                        РІШЕННЯ 

                                                    виконавчого комітету 
 
 
 
31.05.2018                                                                                                                    № 107 
 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету міської ради 
№ 27 від 24.02.2016 «Про затвердження 
складу спеціальної комісії по   
регулюванню чисельності  
безпритульних тварин   
та положення про її діяльність»   
 

У зв’язку із кадровими змінами та з метою створення ефективного механізму 
взаємодії виконавчих органів Баранівської міської ради та відповідних служб, установ та 
фізичних осіб щодо регулювання кількості безпритульних тварин на основі гуманного 
поводження та відповідального ставлення до них, керуючись законами України «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстого поводження», «Про 
ветеринарну медицину»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення, «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради    
ВИРІШИВ:   
1. п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради № 27 від 24.02.2016 року «Про 
затвердження  складу спеціальної комісії по регулюванню чисельності безпритульних тварин 
та положення про її діяльність» викласти у новій редакції, а саме: 

«1. Затвердити склад спеціальної комісії по регулюванню чисельності 
безпритульних тварин: 

 
САВЧУК  Василь Андрійович                  - заступник міського голови, голова комісії   
 
ВИХОВСЬКИЙ Сергій Адамович             - начальник відділу благоустрою та житлово- 
                                                                         комунального господарства міської ради,  
                                                                         заступник голови комісії 
 
САВИЧ Людмила Анатоліївна                  - головний спеціаліст ЖКГ відділу  
                                                                         благоустрою та житлово-комунального  
                                                                         господарства  міської ради, секретар комісії 
 
Члени комісії: 
 
СТАСЮК Анатолій Михайлович              - завідувач ринку відділу благоустрою та житлово- 
                                                                         комунального господарства  міської ради  
 



 

 

КОСТЕЦЬКА Олена Дмитрівна              - начальник відділу діловодства та організаційної   
                                                                          роботи міської ради 
ДРАГАН Олександр Миколайович         - директор стадіону, депутат міської ради 
 
ЛИСЮК Юрій Анатолійович                    - заступник начальника управління ветеринарної 
                                                                       медицини у Баранівському районі  
 
ЛИСЮК Ірина Іванівна                              - головний спеціаліст юрисконсульт відділу 
                                                                        юридичної та кадрової роботи міської ради». 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2018                                                                                                                           №108 

 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 
 

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

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти поштову адресу квартирі ХХХХХХХ, об’єктам нерухомого майна, які 
перебувають у праві власності Кравчук Раїси Григорівни. 

2. Присвоїти поштову адресу квартирі ХХХХХХХ, об’єктам нерухомого майна, які 
перебувають у праві власності Савчука Володимира Панасовича. 

3. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в с. Суємці для оформлення права власності 
Булигіній Вірі Василівні поштову адресу: «ХХХХХХХ». 

4. Присвоїти поштову адресу ХХХХХХХХ, об’єктам нерухомого майна, які перебувають 
у праві власності Омельчука Станіслава Володимировича. 

5. Зобов’язати Кравчук Р.Г., Савчук В.П., Булигіна В. В., Омельчук С.В., внести зміни до 
інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 
 
 
Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2018                                                                                                                           №109 

 

Про надання дозволу на розміщення  
реклами на рекламній конструкції  
типу «сіті-лайт» 
 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 
існуючих рекламних конструкціях типу «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», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл ФОП Касьяненко Марині Леонідівні на розміщення комерційної реклами 
весільного салону в кількості одного рекламного постеру на існуючій рекламній конструкції 
типу «сіті-лайт», встановлених у м. Баранівка, терміном на два місяці. 
2. Зобов’язати ФОП Касьяненко М.Л. укласти з Баранівською міською радою договір 
тимчасового користування сіті-лайтом, на якому передбачено розмістити вищезгадану 
зовнішню комерційну рекламу.  
3. 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 – ФОП Касьяненко М.Л.  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2018                                                                                                                           №110 

 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяви про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд, 
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами 
України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Щотову Василю Анатолійовичу, який проживає ХХХХХХХ місце 
розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності – 3-х 
зблокованих споруд по ХХХХХХХ. 

2. Зобов’язати Щотова В.А.: 
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначених 
тимчасових споруд будівельним нормам у відділі містобудування та 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 тимчасові споруди  у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасових споруд. 

     3.  Зобов’язати Щотову Світлану Петрівну здійснити переоформлення паспорта прив’язки   
          ТС, яка розташована за адресою ХХХХХХХ, м. Баранівка та придбана у  
          Соколовського Романа Володимировича.  
     4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з   

    питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 

 

Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2018                                                                                                                           №111 

 

Про погодження графіку роботи 

Розглянувши заяву ФОП Дацьо Катерини Юріївни про погодження графіку роботи 
магазину «Одежинка», керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Дацьо К.Ю. графік роботи магазину «Одежинка», який знаходиться за 
адресою м. Баранівка, вул. Звягельська, 3, згідно з додатком. 

2. Рекомендувати ФОП Дацьо К.Ю.:  
1) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року 
№ 833 «Про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та правил 
торговельного обслуговування населення»;  
2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет міської ради. 

      3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з   
            питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                             Додаток  
 до рішення виконкому 

                                                                                                    міської ради  
                                                                                                                 від 31.05.2018 №111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г Р А Ф І К Р О Б О Т И 
 
 

 Магазину «Одежинка» 

 за адресою м. Баранівка, вул. Звягельська, 3 

 Щоденно без вихідних днів 

Початок роботи – 9:00 год.  

Закінчення роботи – 18:00 год.  

Без обідньої перерви  

 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                              Л. Л. Куцан 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2018                                                                                                                                № 112 
 
 
Про внесення змін до рішення 
№53 від 29.03.2018р. «Про коригування тарифів на  
водопостачання та водовідведення 
(регуляторний акт)» 
 
 З метою приведення у відповідність до чинної нормативно-правової бази України 
рішення виконавчого комітету міської ради № 53 від 29.03.2018 р «Про коригування тарифів 
на водопостачання та водовідведення», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету міської ради № 53 від 29.03.2018 р 
«Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення» та викласти 
абзац 1 в наступній редакції: 

«Розглянувши клопотання директора КП "Баранівка міськводоканал» від 06.02.2018 
року  щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та 
водовідведення у зв’язку із зростання розміру складових собівартості тарифів , з метою 
приведення вказаних тарифів до економічно обгрунтованого розміру, недопущення 
збитковості комунального підприємства, відповідно до пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.1,2 ст.52, 
ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.14, ст.31 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою приведення тарифів у відповідність до 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет міської ради 
вирішив:».   

2. Інші пункти даного рішення залишити без змін. 
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 
 

Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2018                                                                                                                           №113 

Про вартість ритуальних послуг 
(проект регуляторного акту) 
 

Керуючись пп.11 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про поховання та похоронну справу», Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №194 «Про 
затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної 
належності», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
03.03.2009р. №52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та 
виготовлення предметів ритуальної належності», з метою надання населенню мінімального 
переліку ритуальних послуг, враховуючи аналіз регуляторного впливу проекту зазначеного 
рішення виконавчого комітету міської ради принципам регуляторної політики, виконавчий 
комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як 
проекту регуляторного акту такого змісту: 
«1. Затвердити тарифи для розрахунку вартості мінімально необхідних ритуальних послуг, 
що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(додаються). 
2.Врахувати, що тарифи, затверджені пунктом 1 цього рішення, встановлені з урахуванням 
всіх податків та обов’язкових платежів. 
3.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 20.06.2013 року 
№112 «Про вартість ритуальних послуг (регуляторний акт)» та від 26.05.2011 року №110 
«Про  вартість ритуальних послуг з прибирання могил (регуляторний акт)»." 
2. Керуючій справами виконкому Л. Л. Куцан: 
1) забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу регуляторного 
впливу згідно з вимогами чинного законодавства; 
2) опрацювати надані громадянами зауваження та пропозиції й винести проект рішення про 
погодження виконавчим комітетом міської ради нових тарифів на ритуальні послуги в 
терміни, передбачені вимогами чинного законодавства.  
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 



 

 

 
  
                                                                                                        Додаток  
                                                                                                        до рішення виконкому  
                                                                                                        від 31.05.2018 року №113 
 

ВАРТІСТЬ 
ритуальних послуг, що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального 

господарства міської ради 
Копання могили:  
у літній період (з 01 квітня до 01 грудня) – 400,00 грн.; 
у зимовий період (з 01 грудня до 01 квітня) – 500,00 грн. 
Вартість захоронення одного безрідного – 1750 грн. 
Прибирання могили за угодами, один раз у рік однієї могили – 105 грн. 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аналіз регуляторного впливу 
Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради 

«Про вартість ритуальних послуг» 
1.Визначення  та  аналіз  проблеми,  яку  пропонується розв’язати шляхом  державного  
регулювання  господарських  відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми. 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похорону 
справу» визначено повноваження органів місцевого самоврядування в частині встановлення 
вартості ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх 
видів, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо 
реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу». 
Проект рішення виконкому міської ради «Про вартість ритуальних послуг» підготовлено з 
метою створення сприятливих умов для надання своєчасних і якісних ритуальних послуг, 
встановлення тарифів відповідно до економічних умов та чинних нормативно-правових 
актів. 
На теперішній час на ринку ритуальних послуг громади здійснюють діяльність відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради, який надає 
послуги з копання та прибирання могил, а також окремі суб’єкти господарювання, котрі 
займаються продажею ритуальних товарів та надають транспортні послуги. 
        Метою державного регулювання вартості на ритуальні послуги згідно з їх мінімальним 
переліком є забезпечення відповідності їх рівня з розміром економічно обґрунтованих витрат 
на їх виробництво, відкритості, доступності та прозорості встановлення вартості ритуальних 
послуг для споживачів, відповідності оплати наявності, кількості та якості ритуальних 
послуг. 
Найбільш вразливі верстви населення захищені підтримкою міськвиконкому: так поховання 
самотніх, невідомих громадян, громадян від поховання яких відмовились родичі, осіб без 
певного місця проживання здійснюється за рахунок міського бюджету. 
2.Ціль регуляторного акту. 
Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення економічно обґрунтованої ціни 
у відповідності до вимог чинного законодавства, а також забезпечення беззбиткової 
діяльності установи (у даному випадку міської ради), яка надає ритуальні послуги. 
3.Альтернативні способи досягнення мети, їх оцінка та аргументація переваг обраного 
способу. 
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: 
застосування нерегуляторних (ринкових) механізмів (Альтернативу відхилено у зв’язку з 
тим, що чинним законодавством визначено повноваження органів місцевого самоврядування 
щодо  встановлення  вартості ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального 
переліку окремих їх видів. Крім цього, ринковий механізм   (надання ритуальних послуг на 
договірних умовах) погіршить баланс взаємодії між органами місцевого самоврядування та 
громадянами у забезпеченні конституційного права на гідне поховання.); 
саморегулювання ціноутворення на ринку ритуальних послуг (Альтернативу відхилено у 
зв’язку з відсутністю відкритості та прозорості у встановленні вартості ритуальних послуг 
для споживачів відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів.); 
прийняття регуляторного акту – рішення виконкому міської ради «Про вартість ритуальних 
послуг» (Альтернатива є прийнятною, так як досягає мети регулювання.). 



 

 

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення вартості 
ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів і, як 
наслідок: 
встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг відповідно до  
необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 
відкритість та прозорість вартості  ритуальних послуг відповідно до  необхідного 
мінімального переліку окремих їх видів; 
забезпечення належного рівня ритуальних послуг; 
захист прав та свобод громадян; 
стабілізація фінансового стану ритуальної служби. 
4.Опис механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом 
прийняття запропонованого регуляторного акту. 
При прийнятті запропонованого акту будуть діяти наступні механізми та заходи, які 
забезпечать розв’язання визначених проблем: 
встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг відповідно до  
необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 
відкритість та прозорість вартості  ритуальних послуг відповідно до  необхідного 
мінімального переліку окремих їх видів; 
стабілізація фінансового стану ритуальної служби, яка надає  ритуальні послуги відповідно 
до  необхідного мінімального переліку окремих їх  видів. 
Шляхом застосування тарифів, які передбачені в запропонованому акті, відділ благоустрою 
та житлово-комунального господарства міської ради отримуватиме надходження для 
забезпечення придбання господарського інвентарю, обладнання, устаткування, енергоносіїв 
та виплати заробітної плати обслуговуючому персоналу, сплати податків та інших платежів 
тощо. 
5.Обґрунтування можливості досягнення встановленої цілі у разі прийняття запропонованого 
регуляторного акту, оцінка можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного 
акту. 
Норми запропонованого акту будуть застосовані до мешканців, які звертатимуться в міську 
раду для надання ритуальних послуг. Питання невиконання зобов’язань сторонами 
(споживачем та виконавцем послуг) розв’язуються шляхом укладення угод або в судовому 
порядку. 
6.Очікувані результати прийняття регуляторного акту. 
Проведення аналізу вигоди та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, 
оскільки вона передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигоди та 
витрат для значного проміжку часу, застосування  різних математичних, економічних та 
соціальних моделей. 
У разі прийняття запропонованого регуляторного акту вигоди та витрати територіальної 
громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сфера впливу 
регуляторного 
акту 

                                                Очікувані 

Вигоди     витрати 

Територіальна 
громада 

Відкритість та прозорість вартості 
послуг, врегулювання відносин між 
споживачами та ритуальною 
службою. 

Витрати, пов’язані з оплатою   
ритуальних послуг відповідно до 
необхідного мінімального переліку 
окремих їх видів. 

Суб’єкти 
господарювання 

Стабілізація фінансового стану 
ритуальної служби, яка надає 
ритуальні послуги згідно з їх 
мінімальним переліком. 

Витрати, пов’язані з організацією 
надання ритуальних послуг 
відповідно до необхідного 
мінімального переліку окремих їх 
видів. 

Органи місцевого 
самоврядування 

Реалізація повноважень у частині 
встановлення вартості ритуальних 
послуг згідно з їх мінімальним 
переліком. 

  

Витрати, пов’язані з оплатою 
ритуальних послуг відповідно до 
необхідного мінімального переліку 
окремих їх видів для категорії 
громадян, поховання яких 
здійснюється безкоштовно за 
рахунок місцевих бюджетів. 

Після впровадження норм цього рішення буде гарантуватися надання якісних послуг в 
належному обсязі за умови повного розрахунку споживачів з підприємством (установою)- 
надавачем послуг. 
7.Обґрунтування строку чинності регуляторного акту. 
Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. 
У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни. 
8.Показники результативності регуляторного акту. 
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного 
акту. 
Відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватися  відповідно до 
вимог чинного законодавства на підставі статистичних даних шляхом підрахунку обсягів 
наданих послуг у натуральному вираженні, фінансового результату від наданих послуг на 
оподаткування, суми відрахувань до бюджетів усіх рівнів. 
Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців 
після набрання його чинності. 
Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного  
акту.  
За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.  
У випадку виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом 
внесення відповідних змін до регуляторного акту. 
9.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту: 
поштова адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Соборна,20, Баранівська 
міська рада. 
електронна адреса: b.meriya@ukr.net, телефон: (04144) 4-20-35 
Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан 



 

 

 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
31.05.2018                                                                                                                   № 114 
 
Про затвердження тарифів на платні послуги  
Міського ринку відділу благоустрою та   
житлово-комунального господарства  
Баранівської міської ради   
 

Відповідно до пп.2 п.а ст. 28, п 8 ст 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою надання платних послуг на Міському ринку, враховуючи клопотання 
відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий 
комітет міської ради   

 
В И Р І Ш И В:   
1. Затвердити розмір тарифів на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства Баранівської міської ради згідно з додатком. 
2. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 24.05.2016 року №118 «Про 
затвердження тарифів на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівкої міської ради», вважати таким, що втратило чинність.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука.      
 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                     рішення виконкому  
                                                                                                                     від 31.05.2018 р.№114 

ТАРИФИ 
на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства Баранівської міської ради» 
(за 1 день торгівлі) 

№п/п Найменування послуг Вартість, 
грн. 

1. В’їзд на ринок: 

- легковим автомобілем 
- легковим автомобілем з причепом або БУСом 
- вантажним автомобілем 

 
4,00  
6,00  
 9,00  

2. Бронювання* торгівельного місця на ринку (на місяць): 

- одне торгове місце – 2 кв. м. 
- одне торгове місце – 6 кв. м. 

 
20,00 
50,00 

3. Надання в оренду одного торгового місця юридичним особам (2х3м) 40,00 
4. Надання в оренду одного торгового місця фізичним особам для:  

- торгівлі з вантажних машин (5-10т., 3х4м)  
- торгівлі з вантажних машин (до 5т., 3х4м)  
- торгівлі з легкових автомобілів (до 3т., 2х3м)  
- торгівлі з причепів (2х3м)  
- торгівлі худобою та птицею  
- торгівлі рослинною продукцією (1 пог. м.)  
- торгівлі рослинною продукцією 1 особи із землі до 1 м кв. 
- торгівлі рослинною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м/п 
- торгівлі молочною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м /п 
- торгівля молоком  
- торгівлі іншими продовольчими товарами (1 пог. м. – до 50 кг) 
- торгівлі непродовольчими товарами (2х2м)  
- торгівлі непродовольчими товарами (2х3м)   

 

 
40,00 
30,00 
25,00 
25,00 
25,00 
5,00  
5,00 
7,00 
7,00 
5,00 
7,00  
24,00 
36,00 

5. Надання в оренду одного торгового місця за прилавком (1 пог. м.) 7,00 
6. Стоянка автомобіля на території ринку   7,00 

*протягом однієї години з початку роботи ринку. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
                                             



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2018                                                                                                                        № 115 

 

Про впорядкування нумерації житлових 
та інших об’єктів будівництва на  території  
Кашперівського старостинського округу 
 
 
 Керуючись п.10 б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою належної реєстрації речових прав на нерухоме майно та впорядкування обліку 
житлових будинків та інших об’єктів будівництва на території Кашперівського 
старостинського округу, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1.Впорядкувати нумерацію об’єктів житлового фонду та інших забудов в селах: 
Кашперівка, Гриньки, Озерянка Кашперівкастаростинського округу згідно додатків 1-4. 

2.В.о. старости Муравський В.Є..: 
1) забезпечити внесення  змін в нумерації житлових будинків до погосподарських 

 книг; 
2) довести  дане  рішення до відома  жителів сіл Кашперівського старостинського 

округу.  
3.Рекомендувати мешканцям житлових будинків керуватись даним рішенням при 

оформленні правовстановлюючих документів на будівлі та земельні ділянки. 
4. Відділу діловодства та організаційно-кадрової роботи міської ради   ( Костецька 

О.Д.) копії даного рішення передати до сектору реєстрації місць проживання фізичних осіб 
реєстраційної служби міської ради та районного відділу реєстрації виборців. 

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на першого заступника  міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. 
 
 
Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                   Додаток 1 
                                       до  рішення виконавчого 
                  комітету Баранівської 
                  міської ради 
                  31.05.2018 № 115 
 

С П И С О К 
 

жителів с. Кашперівка  Кашперівського старостинського округу 
 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові № будинку Примітки 
 
 
 
 
 

пар
на 
стор
она 

не 
пар
на 

1. 

 
Воробей Любов Олександрівна   Зі слів жителів будинку 

2. Олійник Михайло Володимирович   Зі слів жителів будинку 
3. Савич Раїса Федорівна   Зі слів жителів будинку 
4. Карпюк Микола Дмитрович   Зі слів жителів будинку 
5. Черкавська Наталія Миколаївна   Зі слів жителів будинку 
6. Тегза  Валентина Андріївна    Зі слів жителів будинку 
7. Муравська Євгенія Броніславівна   Зі слів жителів будинку 
8. Савич Ольга Миколаївна   Зі слів жителів будинку 
9. Шапіро Світлана Анатоліївна   Зі слів жителів будинку 

10. Савич Ольга Григорівна   Зі слів жителів будинку 
11. Костюк Борис   Закинутий об'єкт. 

12. Шевчук Наталія Василівна   Власник  
13. Савич Ольга Василівна   Зі слів жителів будинку 

14. Процун Любов Капітонівна   зі слів жителів будинку 
15. Хохлюк Наталія Олександрівна   зі слів жителів будинку 
16. Магазин     
17. Муравська Валентина Євгеніївна   зі слів жителів будинку 
18. Савич Світлана Миколаївна   зі слів жителів будинку 
19. Савич Зінаїда Туфанівна   Землеволодіння  

20. Савич Любов Павлівна    зі слів жителів будинку 
21. Майданюк Ярослав Юрійович   зі слів жителів будинку 
22. Шкабара Галина Петрівна   зі слів жителів будинку 
23. Марчук Микола Андрійович   зі слів жителів будинку 
24. Савич Галина Василівна    зі слів жителів будинку 
25. Воробей Анатолій Юрійович   зі слів жителів будинку 
26. Чаплінський Микола Андрійович   Землеволодіння 

27. Собченко Ольга Іванівна   зі слів жителів будинку 
28. Воробей Борис   Закинутий об'єкт. 

29. Савич Андрій Павлович   Закинутий об'єкт. 

30. Муравський Володимир Андрійович    Власник  
31. Муравський Олександр Юрійович   зі слів жителів будинку 
32. Процун  Ігор Олександрович   зі слів жителів будинку 
33. Процун Жанна Леонтіївна   зі слів жителів будинку 



 

 

34. Лисюк Віктор Ананійович   зі слів жителів будинку 
35. Лисюк Василь Григорович   зі слів жителів будинку 
36. Кравєвський Віталій Вікторович   Власник  
37. Савич Ганна Онисимівна    зі слів жителів будинку 
38. Боярчук Ігор Вікторович   зі слів жителів будинку 
39. Хомич Раїса Василівна   зі слів жителів будинку 
40. Савич Володимир Улянович   зі слів жителів будинку 
41. Махнюк Лариса Андріївна   зі слів жителів будинку 
42. Савич Галина Андріївна   Закинутий об'єкт. 

43. Лисюк Олександр Васильович   Закинутий об'єкт. 

44. Панчук Руслан Федорович   Закинутий об'єкт. 

45. Магазин    
46. Магазин    
47. Старостат    
48. Процун Анатолій Павлович   зі слів жителів будинку 
49. Воробей Тетяна Олександрівна   Землеволодіння  

50. Кашперівська ЗОШ І – ІІІ ст.   зі слів жителів будинку 
51. Савич Леонід Андрійович   зі слів жителів будинку 
52. Купріянчик Людмила Іванівна   зі слів жителів будинку 
53. Смолко Микола Михайлович   зі слів жителів будинку 
54. Смолко Ганна Павлівна   зі слів жителів будинку 
55.  Муравський Валерій Валерійович   зі слів жителів будинку 
56. Войтович Ольга Григорівна   зі слів жителів будинку 
57. Пукалець Алла Володимирівна    зі слів жителів будинку 
58. Муравська  Валентина Юріївна   зі слів жителів будинку 
59. Семенець Ольга Яківна   Закинутий об'єкт. 

60. Кашперівський ДНЗ   зі слів жителів будинку 
61. Вісманіс Надія Василівна   зі слів жителів будинку 
62. Олійник  Галина Євгенівна   зі слів жителів будинку 
63. Лисюк Ганна Олексіївна   Землеволодіння 

64. Воробей Ольга Сергіївна   зі слів жителів будинку 
65. Муравський Юрій Андрійович   зі слів жителів будинку 
66. Тищик Сергій Борисович   зі слів жителів будинку 
67. Каленикова Алла Андріївна   Закинутий об'єкт. 

68. Степаницька Валентина 
Володимирівна   

зі слів жителів будинку 

69. Муравський Євген Анатолійович   Закинутий об'єкт. 

70. Кучинська Юлія Антонівна   Закинутий об'єкт. 

71. Савич Галина Дмитрівна   зі слів жителів будинку 
72. Панчук Ольга Купріївна   Закинутий об'єкт. 

73. Лисюк Любов Олексіївна   зі слів жителів будинку 
74. Бабич Олеся Володимирівна   Землеволодіння  

75. Жулінський Володимир Борисович   зі слів жителів будинку 
76. Муравська Віта Валеріївна   Закинутий об'єкт. 

77. Давидюк Ніна Петрівна   зі слів жителів будинку 
78. Савич Надія Радіонівна   зі слів жителів будинку 
79. Панчук Михайло Васильович   зі слів жителів будинку 
80. Присяжнюк Віра Ананівна   зі слів жителів будинку 
81. Процун Петро Андрійович   зі слів жителів будинку 
82. Савич Ніна Купріївна   Закинутий об'єкт. 

83. Шкабара Олександр Сергійович   Закинутий об'єкт. 
84. Панчук Олександр Якович   Закинутий об'єкт. 



 

 

85. Панчук Микола Миколайович   зі слів жителів будинку 
86. Савич Євгенія Василівна   зі слів жителів будинку 
87. Майструк Тамара Анатоліївна   зі слів жителів будинку 
88. Мартинюк Марія Григорівна   зі слів жителів будинку 
89. Сус Надія Володимирівна   Закинутий об'єкт. 

90. Козлов Вячеслав Миколайович   зі слів жителів будинку 
91. Панчук Юрій Федорович   зі слів жителів будинку 
92. Хомич Світлана Миколаївна   зі слів жителів будинку 
93. Панчук Федір Олександрович   зі слів жителів будинку 
94. Хомич Юрій Іванович   зі слів жителів будинку 
95. Воробей Ліда Петрівна   Закинутий об'єкт. 

96. Архипова Ірина Петрівна   Закинутий об'єкт. 

97. Парфенюк Людмила Федорівна    зі слів жителів будинку 
98. Муравська Ганна Петрівна   зі слів жителів будинку 
99. Черкавський Анатолій 

Казимирович   
зі слів жителів будинку 

100. Муравский Юрій Васильович   зі слів жителів будинку 
101. Муравська Марія Прохорівна   зі слів жителів будинку 
102. Присяжнюк Сергій Григорович   зі слів жителів будинку 
103. Лисюк Андрій Іванович   Закинутий об'єкт. 

104. Войтович Людмила Олександрівна   зі слів жителів будинку 
105. Михалюк Ольга Фотіївна   зі слів жителів будинку 
106. Шишковська Майя Володимирівна   зі слів жителів будинку 
107. Муравська Мальвіна Іванівна   зі слів жителів будинку 
108. Спасовський Вадим Михайлович   Закинутий об'єкт. 

109. Спасовська Олена Михайлівна   Закинутий об'єкт. 

110. Шевчук Сергій Васильович   Землеволодіння  

111. Костюк Микола Іванович   зі слів жителів будинку 
112. Процун Зоя Анатоліївна   зі слів жителів будинку 
113. Муравська Надія Григорівна   зі слів жителів будинку 
114. Муравська Марія Сергіївна   зі слів жителів будинку 
115. Ковальчук Раїса Іванівна   зі слів жителів будинку 
116. Ковальчук Олена Анатоліївна   Закинутий об'єкт. 

117. Парфенюк Богдан Григорович   зі слів жителів будинку 
118. Муравська Ніна Юхимівна   зі слів жителів будинку 
119. Муравська Тамара Іванівна   зі слів жителів будинку 
120. Левковець Ігор Володимирович   Закинутий об'єкт. 

 

121. Катращук Лідія Кузьмівна   зі слів жителів будинку 
122.  Васільєв Михайло Петрович    зі слів жителів будинку 
123. Лисюк Руслана Миколаївна   зі слів жителів будинку 
124. Процун Олег Олександрович   зі слів жителів будинку 
125. Лисюк Сергій Миколайович   зі слів жителів будинку 
126. Демиденко Катерина Федорівна   зі слів жителів будинку 
127. Савич Руслан Миколайович   зі слів жителів будинку   

128. Савич Микола Миколайович  зі слів жителів будинку 
129. Калиненко Андрій Валерійович  зі слів жителів будинку 
130. Савич Раїса Радіонівна  зі слів жителів будинку 
131. Калиненко Тамара Григорівна  зі слів жителів будинку 
132. Воробей Олександр Олександрович  закинутий об’єкт 
133. Демянець Людмила Павлівна  зі слів жителів будинку 



 

 

134. Лисюк Юрій Васильович  закинутий об’єкт 
135. Драчук Микола  Закинутий об'єкт. 
136. Бортнік Ганна Миколаївна  Закинутий об'єкт. 
137. Будніченко  Любов   Закинутий об'єкт. 

 

138. Панчук Катерина Терешківна   Закинутий об'єкт. 
139. Панчук Василь Миколайович   зі слів жителів будинку 
140. Процун Світлана Іванівна   зі слів жителів будинку 
141. Черкавська Пелагея Терешківна   Закинутий об'єкт. 
142. Черкавська Наталія Андріївна   зі слів жителів будинку 
143. Савич Олена Володимирівна   зі слів жителів будинку 
144. Муравська Ганна Миколаївна   зі слів жителів будинку 

 

145. Свінціцька Галина Анатоліївна   зі слів жителів будинку 
146. Свінціцький Володимир 

Володимирович   
Закинутий об'єкт 

147. Шкабара Євгенія Терентіївна   зі слів жителів будинку 
148. Муравська Валентина 

Станіславівна   
зі слів жителів будинку 

149. Семенюк Наталія Олександрівна   зі слів жителів будинку 
150. Панчук Ольга Олександрівна   зі слів жителів будинку 
151. Муравський Василь Зіновійович   зі слів жителів будинку 
152. Процун Наталія Миколаївна   зі слів жителів будинку 
153. Муравський Валерій Олекс.   зі слів жителів будинку 
154. Савич Олексій Каленикович   зі слів жителів будинку 
155. Панчук Микола Іванович   зі слів жителів будинку 
156. Муравська Марія Миколаївна   зі слів жителів будинку 
157. Романчук Сергій Петрович   зі слів жителів будинку 
158. Муравський Юрій Юрійович   зі слів жителів будинку 
159. Воробей Галина Євгенівна   зі слів жителів будинку 
160. Процун Володимир Анатолійович   зі слів жителів будинку 
161. Воробей Ганна Парфенівна   зі слів жителів будинку 
162. Муравський Трохим Якович   Закинутий об'єкт 
163. Муравський Віктор Федорович   Закинутий об'єкт 
164. Храбан Павло Іванович   Закинутий об'єкт 
165. Саморіз Таміла Трохимівна   зі слів жителів будинку 
166. Воробей Філя Яківна   зі слів жителів будинку 
167. Савич О.В.   зі слів жителів будинку 
168. Лисюк Микола Петрович   Закинутий об'єкт 
169. Муравська Олена Ананіївна   зі слів жителів будинку 
170. Шкабара Галина Олександрівна   зі слів жителів будинку 
171. Майданюк Тамара Олександрівна   зі слів жителів будинку 
172. Процун Світлана Сергіївна   Закинутий об'єкт 
173. Шкабара Марія Андріївна   зі слів жителів будинку 
174. Дреус Олександр Миколайович   зі слів жителів будинку 
175. Танська Галина Борисівна   зі слів жителів будинку 
176. Муравська Тетяна Петрівна   зі слів жителів будинку 
177. Лисюк Сергій Васильович   зі слів жителів будинку 
178. Савич Любов Ульянівна   зі слів жителів будинку 
179. Воробей Петро Олександрович   зі слів жителів будинку 
180. Муравський Андрій Юрійович   зі слів жителів будинку 



 

 

181. Панчук Віктор Зіновійович   зі слів жителів будинку 
182. Леонець Тетяна Ігорівна   зі слів жителів будинку 
183. Лисюк Галина Олексіївна   зі слів жителів будинку 
184. Шкабара Леся Андріївна   зі слів жителів будинку 
185. Шкабара Олексій Олександрович   зі слів жителів будинку 
186. Шира Юрій Володимирович   Закинутий об'єкт 
187. Шлапак Микола Сергійович   зі слів жителів будинку 
188. Савич Євгенія   зі слів жителів будинку 
189. Воробей Вадим Анатолійович   зі слів жителів будинку 
190. Савич Сергій Васильович   зі слів жителів будинку 

 
191. Ковальчук Діна Фотіївна   Закинутий об'єкт 
192. Муравський Сергій Миколайович   Закинутий об'єкт 
193. Панчук Людмила Миколаївна   зі слів жителів будинку 
194. Муравська Раїса Олексіївна   зі слів жителів будинку 
195. Майданюк Антоніна Григорівна   зі слів жителів будинку 
196. Муравська Галина Миколаївна   Закинутий об'єкт 
197. Муравський Василь Володимирович   зі слів жителів будинку 
198. Антоневич  Жанна Валентинівна   зі слів жителів будинку 
199. Чаплінський Олександр Олекс.   Закинутий об'єкт 

 
200. Ревуцька Катерина Гнатівна   зі слів жителів будинку 
201. Жулінська Лідія Олександрівна   зі слів жителів будинку 
202. Процун Жанна Леонтіївна   зі слів жителів будинку 
203. Полюшкевич Світлана  Олекс.   зі слів жителів будинку 
204. Муравський Вадим Валерійович   зі слів жителів будинку 
205. Муравський Микола Артемович   зі слів жителів будинку 
206. Шкабара Ганна Ул’янівна   Закинутий об'єкт 
207. Муравська Марина Станіславівна   зі слів жителів будинку 
208. Панчук Надія Сергіївна   зі слів жителів будинку 

 

209. Чаплінська Тетяна Вікторівна   зі слів жителів будинку 
210. Лисюк Олександр Павлович   Землеволодіння  
211. Чаплінська Варвара Павлівна   Закинутий об'єкт 
212. Ковальчук Оксана Володимирівна   зі слів жителів будинку 
213. Лисюк Ганна Петрівна   Закинутий об'єкт 
214. Муравський Микола Іванович   Закинутий об'єкт 

 
215. Муравський Юрій Андрійович               зі слів жителів будинку 
216. Цимбалюк Діна Василівна   зі слів жителів будинку 
217. Лисюк Тамара Миколаївна                зі слів жителів будинку 
218. Савич Анастасія Микитівна   Землеволодіння  
219. Савич Володимир Павлович   зі слів жителів будинку 
220. Лук’янова Надія Володимирівна   зі слів жителів будинку 
221. Савич Лідія Іванівна   зі слів жителів будинку 
222. Мельник Леонід Іванович   зі слів жителів будинку 
223. Антоневич Олег    зі слів жителів будинку 
224. Антоневич Марія Миколаївна   зі слів жителів будинку 
225. Савич Ганна Андріївна   зі слів жителів будинку 



 

 

 

226. Воробей Юрій Анатолійович   Закинутий об'єкт 
227. Воробей Юрій Анатолійович            зі слів жителів будинку 
228. Савич Валентина Андріївна   Закинутий об'єкт 
229. Воробей Світлана  Анатолівна   зі слів жителів будинку 
230. Лисюк Людмила Леонідівна   зі слів жителів будинку 
231. Муравська Ганна Павлівна   зі слів жителів будинку 
232. Чаплінська Валентина Миколаївна   зі слів жителів будинку 
233. Савич Фаїна Федорівна   зі слів жителів будинку 
234. Лук’янов Іван Петрович   зі слів жителів будинку 
235. Христюк Микола Іванович   зі слів жителів будинку 
236. Савич Анатолій Андрійович   зі слів жителів будинку 
237. Савич Валентина Іванівна   зі слів жителів будинку 
238. Бадіка Сергій Станіславович   зі слів жителів будинку 
239. Савич В.В.   Закинутий об'єкт 
240. Савич Володимир Михайлович   зі слів жителів будинку 
241. Шкабара Філя Тихонівна   Закинутий об'єкт 
242. Савич Юрій Євгенович   зі слів жителів будинку 
243. Лисюк Зіновій Іванович   Закинутий об'єкт 
244. Савич Віталій Богданович   зі слів жителів будинку 
245. Кондратюк Алла Анатоліївна   зі слів жителів будинку 
246. Прокопчук Володимир 

Станіславович 
  зі слів жителів будинку 

247. Новаківський Віталій Адамович   зі слів жителів будинку 
248. Гімбер Олександр Васильович   зі слів жителів будинку 
249. Савич Марія Василівна   зі слів жителів будинку 
250. Кондратюк Ольга Михайлівна   Закинутий об'єкт 
251. Махнюк Володимир Андрійович   зі слів жителів будинку 
252. Савич Ольга Василівна   Землеволодіння  
253. Лисюк Людмила Валентинівна   зі слів жителів будинку 
254. Зубчку Ігор Миколайович   зі слів жителів будинку 
255. Марчук Андрій Прокопович   зі слів жителів будинку 
256. Шварчевська Катерина   зі слів жителів будинку 
257. Марчук  Володимир Андрійович   зі слів жителів будинку 
258. Процун Євгенія Іванівна   зі слів жителів будинку 
259. Савич Юрій Олександрович   зі слів жителів будинку 
260. Ветлікарня     

 

261. Процун Наталія Калениківна   зі слів жителів будинку 
262. Леонець Олександр Андрійович   Землеволодіння  
263. Конобродська Ганна Павлівна   Закинутий об'єкт 
264. Семенець Борис Іванович   зі слів жителів будинку 
265. Прокопчук Лідія Андріївна   зі слів жителів будинку 
266. Шевчук Олена Феодосіївна   зі слів жителів будинку 
267. Шевчук Борис Сергійович   зі слів жителів будинку 
268. Семенець Юрій Петрович   зі слів жителів будинку 
269. Попадіна Галина Ананіївна   Закинутий об'єкт 
270. Грищенко Дарина Володимирівна   зі слів жителів будинку 
271. Антипчук Валентина Олексіївна   зі слів жителів будинку 
272. Лисюк Олександр Олексійович   зі слів жителів будинку 



 

 

273. Шевчук Володимир Фотійович   зі слів жителів будинку 
274. Каленюк Руслан Валентинович   зі слів жителів будинку 
275. Семенець Ольга Іванівна   зі слів жителів будинку 
276. Жулінська Ольга Опанасівна   Закинутий об'єкт 
277. Танський Володимир Васильович   Закинутий об'єкт 
278. Воробей Наталія Олександрівна   зі слів жителів будинку 
279. Леонець Юрій Олександрович   зі слів жителів будинку 
280. Воробей Марія Іванівна   зі слів жителів будинку 
281. Леонець Валентина Миколаївна   зі слів жителів будинку 
282. Муравська Катерина Василівна   зі слів жителів будинку 
283. Іщук Сергій   Закинутий об'єкт 
284. Беркута Валентина Олексіївна   зі слів жителів будинку 
285. Лисюк Валентин Фотійович   зі слів жителів будинку 
286. Каленюк Груня Трохимівна   Закинутий об'єкт 
287. Леонець Олександр Андрійович   Закинутий об'єкт 
288. Дрощинський Михайло 

Михайлович   
зі слів жителів будинку 

289. Антоневич Ольга Тодосівна   зі слів жителів будинку 
290. Спасовський Олександр 

Валентинович   
зі слів жителів будинку 

291. Жулінський Володимир   Землеволодіння  
292. Шкабара Руслан Олексійович   зі слів жителів будинку 
293. Савич Галина Іванівна   зі слів жителів будинку 
294. Мудрик Надія Ігорівна   Закинутий об'єкт 
295. Бондар Олена Вікторівна   зі слів жителів будинку 
296. Савич Сергій Олександрович   Землеволодіння 
297. Драчук Микола Володимирович   Закинутий об'єкт 
298. Оженко Олег   Закинутий об'єкт 
299. Кость Степан Васильович   Закинутий об'єкт 
300. Церква    

301. Бухгалтерія  «Баранівка Агро»    

302. Кашперівська  АЗПСМ    

303. Лисюк Галина Олександрівна   зі слів жителів будинку 
304. Лисюк Леонід Миколайович   зі слів жителів будинку 
305. Іщук Марія Кирилівна   Закинутий об'єкт 
306. Лисюк Євгенія Андріївна   зі слів жителів будинку 
307. Савич Віра Дмитрівна   Закинутий об'єкт 
308. Зубчук Олексій Миколайович   зі слів жителів будинку 
309. Полякова Галина Володимирівна   зі слів жителів будинку 
310. Лисюк Світлана Ананіївна   зі слів жителів будинку 
311. Грищенко Олег Володимирович   Закинутий об'єкт 
312. Муравська Наталія Володимирівна   зі слів жителів будинку 
313. Кондратюк Галина Борисівна   зі слів жителів будинку 
314. Мельник Вадим Леонідович   Закинутий об'єкт 
315. Воробей Олександр Федорович   Закинутий об'єкт 
316. Трофімов Олександр Анатолійович   Власність  
317. Савич Євгенія Григорівна   власність  
318. Жулінський Микола Васильович   зі слів жителів будинку 
319. Ушурелу Ольга Микитівна   зі слів жителів будинку 
320. Анпілогов Анатолій Сергійович   зі слів жителів будинку 
321. Кондратюк Надія Борисівна   Закинутий об'єкт 
322. Марчук Юрій Володимирович   зі слів жителів будинку 



 

 

323. Воробець Костянтин Андрійович   Закинутий об'єкт 

324. Савич Лариса Матвіївна   Закинутий об'єкт 
325. Воробець Костянтин Андрійович   зі слів жителів будинку 
326. Савич Борис Костянтинович   Закинутий об'єкт 
327. Савич Ганна Павлівна   Закинутий об'єкт 
328. Муравський Володимир 

Володимирович   
зі слів жителів будинку 

329. Савич Ольга Володимирівна   зі слів жителів будинку 
330. Трофімов Олександр Анатолійович   Закинутий об'єкт 
331. Прокопчук Віктор Володимирович   зі слів жителів будинку 

 

332. Прокопчук Дмитро Дмитрович   Закинутий об'єкт 
333. Прокопчук Дмитро Калістратович   Закинутий об'єкт 
334. Процун Віра Тимофіївна   зі слів жителів будинку 
335. Муравський Капітон Ананійович   зі слів жителів будинку 
336. Процун Лідія Ульянівна   Закинутий об'єкт 
337. Танська Ольга Петрівна   Закинутий об'єкт 
338. Танська Леоніда Олександрівна   Закинутий об'єкт 
339. Леонець Раїса Ананіївна   зі слів жителів будинку 
340. Муравська Галина Миколаївна   зі слів жителів будинку 
341. Танська  Зося   Закинутий об'єкт 
342. Жулінська Катерина Радіонівна   зі слів жителів будинку 
343. Муравський Валерій Олексійович   зі слів жителів будинку 
344. Поліщук Ігор Миколайович   зі слів жителів будинку 

 

345. Парфенюк Григорій Миколайович   зі слів жителів будинку 
346. Калиненко Тамара Григорівна   зі слів жителів будинку 
347. Кузнецова Лариса Анатоліївна    Землеволодіння  
348. Новорок Тетяна Василівна    
349. Лисюк Анатолій Петрович   Закинутий об'єкт 
350. Лавренюк Ганна Павлівна   Закинутий об'єкт 
351. Муравський Володимир 

Миколайович   
зі слів жителів будинку 

352. Козеренко Галина Володимирівна   зі слів жителів будинку 
353. Шкабара Ніла Андріївна   зі слів жителів будинку 
354. Бігдаш Катерина Олександрівна   зі слів жителів будинку 
355. Воробей Сергій Миколайович   Землеволодіння 
356. Воробей Галина Кирилівна   зі слів жителів будинку 
357. Воробей Інна Анатоліївна   зі слів жителів будинку 
358. Муравська Світлана Іванівна   зі слів жителів будинку 
359. Процун Віктор Анатолійович   зі слів жителів будинку 
360. Черкавська Зінаїда Олександрівна   зі слів жителів будинку 
361. Черкавський Дмитро Казимирович   зі слів жителів будинку 
362. Тищик Сергій Борисович   Землеволодіння 
363. Шкабара Віра Іванівна   зі слів жителів будинку 
364. Шемет Валентина Василівна   зі слів жителів будинку 
365. Муравський Микола 

Володимирович   
зі слів жителів будинку 

366. Воробей Леонід Петрович   Закинутий об'єкт 
367. Шкабара Клавдія Михайлівна   зі слів жителів будинку 
368. Лисюк Галина Петрівна   зі слів жителів будинку 



 

 

369. Лисюк Валентина Олександрівна   зі слів жителів будинку 
370. Чаплінська Антоніна Дмитрівна   зі слів жителів будинку 
371. Савич Галина Миколаївна   зі слів жителів будинку 
372. Савич Павло Володимирович   зі слів жителів будинку 
373. Муравська  Надія Григорівна   зі слів жителів будинку 
374. Аптека    
375. Магазин     
376. Воробей Світлана  Іванівна   зі слів жителів будинку 
377. Хіміч Таміла Василівна   зі слів жителів будинку 
378. Відділення зв’язку    
379. Кашперівський СБК    
380. Будинок побуту   Закинутий об'єкт 

 

381. Даріна Зоя Олександрівна   зі слів жителів будинку 
382. Лисюк Юрій Аврамович   Закинутий об'єкт 
383. Савич Ольга Андрії   зі слів жителів будинку 
384. Іваськевич Микола Миколайович   Землеволодіння  
385. Муравська Мальвіна Прохорівна   Закинутий об'єкт 
386. Парфенюк Петро Терешкович   зі слів жителів будинку 
387. Воробей Сергій Власович   зі слів жителів будинку 
388. Муравський Володимир Євгенович   Землеволодіння 
389. Процун Віра Калістратівна   зі слів жителів будинку 
390. Муравський Євген Ілліч   зі слів жителів будинку 
391. Лисюк Юрій Васильович   Землеволодіння 
392. Полюшкевич Ганна   Землеволодіння 
393. Дубровська Марія   Землеволодіння 
394. Дубровський Анатолій Корнійович   зі слів жителів будинку 
395. Собченко Валентин Григорович   зі слів жителів будинку 
396. Зелевський Олександр Едуардович   зі слів жителів будинку 
397. Юрчук Олена Олександрівна   зі слів жителів будинку 
398. Процун Наталка Володимирівна   зі слів жителів будинку 
399. Залевський  Олександр Едуардович   Закинутий об'єкт 
400. Карпюк Світлана Володимирівна   зі слів жителів будинку 
401. Майданюк Юрій Владиславович   зі слів жителів будинку 
402. Муравська Галина Денисівна   зі слів жителів будинку 
403. Купріянчик Анатолій Семенович   зі слів жителів будинку 
404. Процун Інна Василівна   зі слів жителів будинку 
405. Леонець Ігор Анатолійович   зі слів жителів будинку 
406. Жулінська Зоя Володимирівна   зі слів жителів будинку 
407. Семенюк Людмила Васил1вна   Закинутий об'єкт 
408. Прокопчук Олександр Павлович   зі слів жителів будинку 
409. Чаплінський Олексій Григорович   Закинутий об'єкт 
410. Марцінко Валентина Василівна   Закинутий об'єкт 
411. Нізовець Майя   Закинутий об'єкт 
412. Муравський Василь Володимирович   Закинутий об'єкт 
413. Бондарчук Людмила Федорівна   зі слів жителів будинку 
414. Муравський Олександр Миколайович   зі слів жителів будинку 
415. Семененко Віра Трохимівна   зі слів жителів будинку 
416. Майданюк Володимир Валентинович   зі слів жителів будинку 
417. Радченко Валентина Григорівна   зі слів жителів будинку 
418. Муравський Юрій Дмитрович   Закинутий об'єкт 



 

 

419. Процун Анатолій Степанович        Закинутий об'єкт 
420. Савич Петро Андрійович   зі слів жителів будинку 
421. Шкабара Григорій Васильович   зі слів жителів будинку 
422. Савич Віктор Адамович   зі слів жителів будинку 
423. Процун Сергій Павлович   зі слів жителів будинку 
424. Савич Валентин Іванович   зі слів жителів будинку 
425. Ляхович Микола Ульянович   зі слів жителів будинку 
426. Ляхович Валерій Миколайович   зі слів жителів будинку 
427. Чаплінський Руслан Володимирович   зі слів жителів будинку 
428. Лисюк Валентина Костянтинівна    зі слів жителів будинку 
429. Лисюк  Галина Андріївна   зі слів жителів будинку 
430. Лисюк Василь Васильович   зі слів жителів будинку 
431. Дерейко Лідія  Федорівна   зі слів жителів будинку 
432. Савич Ніла Петрівна   Закинутий об’єкт 
433. Лисюк Володимир Павлович   зі слів жителів будинку 
434. Васільков Микола Якович   зі слів жителів будинку 
435. Лисюк Людмила Леонідівна   зі слів жителів будинку 
436. Хомич Галина Андріївна   зі слів жителів будинку 
437. Смолко Олександр   зі слів жителів будинку 
438. Процун Інна Борисівна   зі слів жителів будинку 
439. Шкабара Зіна Нестерівна   зі слів жителів будинку 
440. Присяжнюк Марія Калениківна   Землеволодіння  
441. Воробей Раїса Іванівна   зі слів жителів будинку 
442. Семенець Михайло Іванович   зі слів жителів будинку 
443.     

 

444. Літошенко Людмила Ананіївна   Закинутий об'єкт 
445. Іщук Валентина Андріївна    
446. Карпюк Микола Дмитрович   Закинутий об'єкт 
447. Жулінська Сарафина Андріївна   Закинутий об'єкт 
448. Пукалець Галина Микол   Закинутий об'єкт 
449. Муравський Олександр 

Феодосійович   
Закинутий об'єкт 

450. Лисюк Галина Тимофіївна   зі слів жителів будинку 
 

451. Парфенюк  Валентина 
Станіславівна   

зі слів жителів будинку 

452. Жулінська Ольга Петрівна   зі слів жителів будинку 
453. Романюк Марія Ананіївна   зі слів жителів будинку 
454. Романюк Марія Ананіївна   Землеволодіння 
455. Савич Валентин Петрович    Закинутий об'єкт 
456. Муравська Марія Купрі'янівна   Закинутий об'єкт 
457. Шкабара Сергій Олексійович   зі слів жителів будинку 
458. Муравська Валентина Миколаївна   зі слів жителів будинку 
459. Шкабара Олександр Сергійович   зі слів жителів будинку 
460. Левчук Микола Васильович   зі слів жителів будинку 
461. Вещицький Вадим Миколайович   зі слів жителів будинку 

 

462. Муравський  Олександр Юрійович   Закинутий об'єкт 
463. Муравська Віра Василівна   Закинутий об'єкт 



 

 

464. Лисюк Володимир Васильович   зі слів жителів будинку 
465. Муравська Любов Іванівна   зі слів жителів будинку 
466. Муравська Віра Юхимівна   зі слів жителів будинку 
467. Козеренко Ганна Олександрівна   зі слів жителів будинку 
468. Муравська Людмила Ананіївна   Закинутий об'єкт 
469. Костюк Фаїна Олексіївна   зі слів жителів будинку 
470. Лисюк Анатолій Петрович   зі слів жителів будинку 
471. Семенюк Марина Андріївна   зі слів жителів будинку 
472. Шевчук Ганна Родіонівна   Закинутий об'єкт 
473.  Мондір  Федора  Григорівна   зі слів жителів будинку 
474. Воробей Раїса Андріївна   зі слів жителів будинку 
475. Лисюк Ксенія Тодорівна   Закинутий об'єкт 
476. Лисюк Сергій Миколайович   Закинутий об'єкт 
477. Повальчук Леонід Костянтинович   Землеволодіння  

 
478. Воробей Анатолій Олександрович   Закинутий об’єкт 
479. Степаницька Валентина 

Володимирівна   
Землеволодіння 

480. Панчук Віталій Вікторович   зі слів жителів будинку 
481. Муравський Юрій Андрійович   зі слів жителів будинку 
482. Воробей Ананій Павлович   зі слів жителів будинку 
483. Муравська Інна Василівна   зі слів жителів будинку 
484. Воробей Ананій Васильович   зі слів жителів будинку 
485. Козеренко Леся Миколаївна   зі слів жителів будинку 
486. Воробей Галина Ананівна   зі слів жителів будинку 
487. Степаницька Валентина Володимир   Землеволодіння 
488. Лисюк Іван Григорович   Закинутий об'єкт 
489. Воробей Сергій Вікторович   зі слів жителів будинку 
490. Лисюк Ганна Нечипорівна   Закинутий об'єкт 
491. Лисюк Марія Григорівна   зі слів жителів будинку 
492. Шевчук Олена Григорівна              Землеволодіння 
493. Майданюк Віра Андріївна   Закинутий об'єкт 
494. Чаплінська Олександра Олександр   Закинутий об'єкт 

495. Драган Віра Олександрівна   зі слів жителів будинку 

496. Бутиніч Юлія Юріївна   Закинутий об'єкт 

497. Семенюк Василь Сидорович    Землеволодіння 
498. Процун Валентин Андрійович    зі слів жителів будинку 

499. Воробей Раїса Андріївна   Землеволодіння  
500. Лисюк Микола Валентинович   Закинутий об'єкт 

501. Лисюк Ганна Олексіївна   зі слів жителів будинку 
502. Процун Ганна Григорівна   зі слів жителів будинку 
503. Зелінський Євгеній Опанасович   зі слів жителів будинку 
504. Шкабара Наталія Олегівна   зі слів жителів будинку 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
                                                                                                             
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
                                                                                                               Додаток 2 
                                                         до рішення виконавчого 
                                   комітету Баранівської 
                                   міської ради 
                                  31.05.2018  № 115 

С П И С О К 
жителів  с. Гриньки Кашперівського старостинського округу 

 
№ з/п Прізвище, ім’я по батькові № будинку Примітки 

 
 
 
 
 

пар
на 
стор
она 

не 
пар
на 

 
1.  Жулінська  Зоя Андріївна   зі слів жителів будинку 



 

 

2.  Юрчук Світлана  Юріївна   зі слів жителів будинку 
3.  Шевчук Борис Сергійович   Землеволодіння 
4.  Жулінський Анатолій Ульянович   закинутий об’єкт 
5.  Кушпиль Наталія Юріївна   зі слів жителів будинку 
6.  Мельничук Вадим Борисович   зі слів жителів будинку 
7.  Мельничук Любов Василівна   зі слів жителів будинку 
8.  Лисюк Віра Петрівна   закинутий об’єкт 
9.  Воробей Ульяна Микитівна   закинутий об’єкт 

10.  Лисюк Василь Михайлович   закинутий об’єкт 
11.  Савич Олександр Сергійович    зі слів жителів будинку 
12.  Савич Борис Володимирович   зі слів жителів будинку 
13.  Цимбалюк Олександр Йосипович   закинутий об’єкт 
14.  Лисюк Мальвіна Максимівна   зі слів жителів будинку 
15.  Леонець Ганна Аркадіївна   зі слів жителів будинку 
16.      
17.  Лисюк Валентина Максимівна   закинутий об’єкт 
18.  Процун Віра Тимофіївна   зі слів жителів будинку 
19.  Хомич Василь Володимирович   закинутий об’єкт 
20.  Лисюк Лідія Романівна   закинутий об’єкт 
21.  Воробей Микола Ананійович   Землеволодіння 
22.  Нехрищенюк Михайло Вікторович   зі слів жителів будинку 
23.  Пухальська Галина Григорівна   зі слів жителів будинку 
24.  Ларьок   зі слів жителів будинку 
25.  Дом молитви ( старий)    
26.  Свінціцький Василь Іванович (дом 

молитви новий)   

 

27.  Муравська Лідія Микитівна   закинутий об’єкт 
28.  Нехрищенюк Тетяна Олександрівна   зі слів жителів будинку 
29.  Свінціцький Сергій Іванович   зі слів жителів будинку 
30.  Герус Віктор Володимирович   зі слів жителів будинку 
31.  Герус Віктор Володимирович    
32.  Муравська Ніна Романівна   зі слів жителів будинку 
33.  Танська Ольга Василівна   зі слів жителів будинку 
34.  Клак Алла Семенівна   зі слів жителів будинку 
35.  Процун Володимир Андрійович   зі слів жителів будинку 
36.  Воробей Анастасія Петрівна   закинутий об’єкт 
37.  Леонець Любов Ананіївна   зі слів жителів будинку 
38.  Лисюк Надія Василівна   зі слів жителів будинку 
39.  Чаплінська Ольга Степанівна   закинутий об’єкт 
40.  Лисюк Фотій Федорович   закинутий об’єкт 
41.  Воробей Наталія Ульянівна   закинутий об’єкт 
42.  Савич Юрій Олександрович   закинутий об’єкт 

 

 
43.  Воробей Анонь Макарович   зі слів жителів будинку 
44.  Кушпіль Наталія Юріївна   закинутий об’єкт 
45.  Чаплінська Катерина Феодосіївна   зі слів жителів будинку 
46.  Воробей Юрій Володимирович   закинутий об’єкт 
47.      

 

 
48.  Собченко Ольга Давидівна   закинутий об’єкт   



 

 

49.  Некитенко Любов Володимирівна   зі слів жителів будинку  

50.  Воробей Анатолій Олександрович   закинутий об’єкт 
51.  Воробей Володимир Іванович   зі слів жителів будинку 
52.  Мущинський Олександр Францович   зі слів жителів будинку 
53.  Савич Зоя Володимирівна   зі слів жителів будинку 
54.  Леонець Олександр Васильович   зі слів жителів будинку 
55.  Шкабара Олексій Фотійович   зі слів жителів будинку 
56.  Шкабара Олексій Васильович   зі слів жителів будинку 
57.  Шкабара Оксана Сергіївна   зі слів жителів будинку 

  

58.  Лисюк Віктор Валентинович   зі слів жителів будинку 
59.  Присяжнюк Віра Іванівна   зі слів жителів будинку 
60.  Леонець Галина Михайлівна   зі слів жителів будинку 
61.  Леонець Феофіла Матвіївна   закинутий об’єкт 
62.  Савич Марія Іванівна   закинутий об’єкт 
63.  Савич Раїса Матвіївна   зі слів жителів будинку 
64.  Лисюк Ганна Романівна   закинутий об’єкт 
65.  Воробей Василь Володимирович     закинутий об’єкт 
66.  Леонець Олександр Юрійович   зі слів жителів будинку 
67.  Цимбалюк Лариса В’ячеславівна   зі слів жителів будинку 
68.  Леонець Олександр Володимирович   зі слів жителів будинку 
69.  Цимбалюк Жанна  Олександрівна   зі слів жителів будинку 
70.  Шкабара Микола Маркович   зі слів жителів будинку 
71.  Леонець Ольга Петр1вна   закинутий об’єкт 
72.  Посатецька Людмило Овдіївна   зі слів жителів будинку 
73.  Шкабара Олександр Гаврилович   закинутий об’єкт 
74.  Ворончук Юзеф Францович   закинутий об’єкт 
75.  Лисюк Анатолій Федорович   Землеволодіння 
76.  Шкабара  Зоя Іванівна   зі слів жителів будинку 
77.  Шкабара Петро Маркович   закинутий об’єкт 
78.  Шкабара Галина Онисимівна   зі слів жителів будинку 
79.  Воробей Антоніна Аркадіївна   закинутий об’єкт 
80.  Лисюк Ганна Макіївна   закинутий об’єкт 
81.  Савич Галина Олександрівна   закинутий об’єкт 
82.  Лисюк Володимир Андрійович   зі слів жителів будинку 
83.  Фельдшерський пункт    
84.  Леонець Любов Юріївна   зі слів жителів будинку 
85.      
86.   
87.  Шкабара Лідія Олексіївна   закинутий об’єкт 
88.  Леонець Юрій Павлович   зі слів жителів будинку 
89.  Процун Онисія Фотіївна   закинутий об’єкт 
90.  Леонець Людмила Петрівна   зі слів жителів будинку 
91.  Леонець Юрій Олександрович   зі слів жителів будинку 
92.  Муравський Віталій Леонідович   закинутий об’єкт 
93.  Андросович Ольга Петрівна   закинутий об’єкт 
94.  Присяжнюк Олександра Дмитрівна   закинутий об’єкт 
95.  Шкабара Оксана Павлівна   закинутий об’єкт 
96.  Лисюк Юрій Васильович   закинутий об’єкт 
97.  Максимів Галина Олександрівна   зі слів жителів будинку 



 

 

 

 
98.  Лисюк Лідія Сергіївна   зі слів жителів будинку 
99.  Гриньківський  сільський клуб    

100.  Гриньківська  ЗОШ І ст.    
101.  Цимбалюк Галина Миколаївна   зі слів жителів будинку 
102.  Чаплінський Євген Петрович   зі слів жителів будинку 
103.  Магазин     
104.  Бондарчук Фаїна Олександрівна   зі слів жителів будинку 
105.  Савич Валентина Володимирівна   зі слів жителів будинку 
106.  Приймак Тамара Іванівна   зі слів жителів будинку 
107.  Кондратюк Юрій Іванович   зі слів жителів будинку 
108.  Штунь Валентина Іванівна   зі слів жителів будинку 
109.  Семенець Сергій Сергійович   закинутий об’єкт 
110.  Муравська Валентина Михайлівна   зі слів жителів будинку 
111.  Лисюк Олександр Васильович   зі слів жителів будинку 
112.  Чаплінський Олександр Іванович   закинутий об’єкт 
113.  Шкабара Тетяна Володимирівна   зі слів жителів будинку 
114.  Фомюк Марія Олександрівна   закинутий об’єкт 
115.  Лисюк Олексій Олексійович   зі слів жителів будинку 
116.  Лисюк Онисія Яківна   закинутий об’єкт 
117.  Хомич Тимур Васильович   зі слів жителів будинку 
118.  Конобродський Валерій Домінікович   зі слів жителів будинку 
119.  Лисюк Лідія Зотиківна   закинутий об’єкт 
120.  Чаплінська Лілія Станіславівна   зі слів жителів будинку 
121.  Чаплінський Руслан Євгенович   зі слів жителів будинку 
122.  Воробей Валерій Олександрович   зі слів жителів будинку 
123.  Гулько Олександр Миколайович   зі слів жителів будинку 

  

124.  Семенець Олена Миколаївна   зі слів жителів будинку 
125.  Лисюк Ігор Валентинович   зі слів жителів будинку 
126.  Муравський Ананій Іванович   землеволодіння 
127.  Мартиросян Овсеп Шакарович   землеволодіння 
128.  Лисюк Лілія Василівна   закинутий об’єкт 
129.  Цимбалюк Олександр Вікторович   землеволодіння 
130.  Процун Марія Зотівна   землеволодіння 
131.  Савич Галина Григорівна   зі слів жителів будинку 
132.  Лебедюк Тетяна Ананіївна   зі слів жителів будинку 
133.  Лебедюк Адам Андрійович   закинутий об’єкт 
134.  Антоневич Марія Іванівна   закинутий об’єкт 
135.  Сопотніцька Антоніна Василівна   зі слів жителів будинку 
136.  Собченко Олексій Олександрович   зі слів жителів будинку 
137.  Семенюк Ніла Олександрівна   зі слів жителів будинку 
138.  Свінціцький Сергій Іванович   землеволодіння 
139.  Свінціцький Іван Андрійович   зі слів жителів будинку 
140.  Чаплінська Євгеній Сергійович   зі слів жителів будинку 
141.  Чаплінський Сергій Володимирович   зі слів жителів будинку 
142.  Чупринська Ніна Іванівна   зі слів жителів будинку 
143.  Ковальчук Ніна Єрофіївна   закинутий об’єкт 
144.  Семенець Ольга Павлівна   зі слів жителів будинку 
145.  Танська Ніла Юріївна   зі слів жителів будинку 



 

 

 

 
146.  Воробей Микола Миколайович   зі слів жителів будинку 
147.  Панчук Володимир Олександрович   зі слів жителів будинку 
148.  Карпюк Дмитро Максимович   закинутий об’єкт 
149.  Лисюк Віра Андріївна   зі слів жителів будинку 
150.  Лисюк Василь Юрійович   зі слів жителів будинку 
151.  Танський Петро Маркович   зі слів жителів будинку 
152.  Жулінська Галина Фотіївна   зі слів жителів будинку 
153.  Амплеєва Надія Петрівна   зі слів жителів будинку 
154.  Лисюк Микола Юрійович   зі слів жителів будинку 
155.  Лисюк Надія Григорівна   зі слів жителів будинку 
156.  Лисюк Ольга  Борисівна   закинутий об’єкт 
157.  Жулінська Олена Тодорівна   закинутий об’єкт 
158.  Муравська Марія Михайлівна   зі слів жителів будинку 
159.  Жулінський Олег Борисович   зі слів жителів будинку 
160.  Цимбалюк Володимир Андрійович   зі слів жителів будинку 
161.  Кушпіль Юрій Васильович   зі слів жителів будинку 
162.  Цимбалюк Катерина Мусіївна   зі слів жителів будинку 
163.  Танський Юрій Петрович   зі слів жителів будинку 
164.  Танська Тамара Олександрівна   зі слів жителів будинку 
165.  Семенець Ганна Андріївна   закинутий об’єкт 

     
     
     
     

                                                                                
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Додаток 3 
                                       до  рішення виконавчого 
                  комітету Баранівської 
                  міської ради 
                 31.05.2018  № 115 
 

С П И С О К 
 

жителів с. Озерянка Кашперівського старостинського округу 
 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові № будинку Примітки 
 
 
 
 
 

пар
на 
стор
она 

не 
парн
а 

 



 

 

1. Сільський клуб     
2. Воробей Наталія Василівна   зі слів жителів будинку 
3. Лавренюк Надія Володимирівна   зі слів жителів будинку 
4. Парфенюк Оксана Володимирів.   зі слів жителів будинку 
5. Воробей Юрій Олексійович   зі слів жителів будинку 
6. Лавренюк  Надія( прописані)   зі слів жителів будинку 
7. Шкула  Деоніза Леонгинівна   зі слів жителів будинку 
8. Ященко Олександр Михайлович   зі слів жителів будинку 
9. Яндульська Віра   зі слів жителів будинку 

10. Дом молитви    
11. Чаплінська Анелька   зі слів жителів будинку 
12. Куян Віталій Андрійович   закинутий об’єкт 
13. Шкабара Надія Андріївна   зі слів жителів будинку 
14. Шкабара Віктор Григорович   землеволодіння 
15. Панчук Лідія Мойсіївна   зі слів жителів будинку 
16. Шкабара Тетяна  Володимирів.   зі слів жителів будинку 
17. Поплавська Поліна Ад.   землеволодіння 
18. Ященко Володимир Михайлович   закинутий об’єкт 
19. Панчук Людмила Йосипівна   зі слів жителів будинку 
20. Войцехівська Ганна Дем’янівна   зі слів жителів будинку 
21. Райковська Антоніна Станіславівна   зі слів жителів будинку 
22. Іваськевич Валерій Станіславович   зі слів жителів будинку 
23. Юрчук Валентина Миколаївна   зі слів жителів будинку 
24. Черкавська Марія Петрівна   зі слів жителів будинку 

 
25. Артеменко  Надія Ананіївна   закинутий об’єкт 
26. Ковальчук Анастасія Марківна   закинутий об’єкт 
27. Семенюк Людмила Казимирівна   зі слів жителів будинку 
28. Шкула Лілія Борисівна   Землеволодіння  
29. Дашко Ніна Львівна   зі слів жителів будинку 
30. Лавренюк Олексій Іванович   закинутий об’єкт 
31. Бурковська Олександра 

Володимировна   
землеволодіння 

32. Лавренюк Ганна Миколаївна   зі слів жителів будинку 
33.    зі слів жителів будинку 

 
34. Лисюк Євгенія Анатоліївна   зі слів жителів будинку 
35. Іщук Мальвіна Федорівна   зі слів жителів будинку 
36. Ігнатюк Анна Францівна                зі слів жителів будинку 
37. Бурковська Галина Леонідівна   зі слів жителів будинку 

 
38. Шкабара Григорій Олексійович   зі слів жителів будинку 
39. Іваськевич Валентин Марянович   зі слів жителів будинку 
40. Ященко Олександр Михайлович   зі слів жителів будинку 
41. Ковальчук Галина Леонідівна   зі слів жителів будинку 
42. Лавренюк Василь Ананійович   зі слів жителів будинку 
43. Черкавська Марія Петрівна   зі слів жителів будинку 

 
44. Драчук Марія Олександрівна   зі слів жителів будинку 



 

 

45. Шкабара Віра Миколаївна   зі слів жителів будинку 
46. Нізвецька Леоніда Сидорівна   закинутий об’єкт 
47. Панчук Василь Зіновійович   зі слів жителів будинку 
48. Танська Теофіла Петрівна   закинутий об’єкт 
49. Зубчук Надія Миколаївна   зі слів жителів будинку 
50. Муравський Віталій Володимирович   зі слів жителів будинку 
51. Шкабара Тамара Олекс   зі слів жителів будинку 
52. Черкавська Антоніна Іванівна   зі слів жителів будинку 
53. Райковська  Зофія Костянтинівна   зі слів жителів будинку 
54. Ковальчук Ніла Петрівна       закинутий об’єкт 
55. Савич Володимир Павлович   зі слів жителів будинку 
56. Бризіцька Поліна Йосипівна   зі слів жителів будинку 
57. Тищик Сергій Борисович   зі слів жителів будинку 
58. Лисюк Галина Герасимівна   зі слів жителів будинку 
59. Воробей Сергій Васильович   зі слів жителів будинку 
60. Панчук Дмитро Вікторович   закинутий об’єкт 
61. Кухтюк Тетяна Юріївна   закинутий об’єкт 
62. Ковальчук Зінаїда Леонтіївна   закинутий об’єкт 

 
63. Савич Володимир Тимофійович   Закинутий об’єкт 
64. Шкабара Галина Олексіївна   зі слів жителів будинку 
65. Райковська Кліма Флоріанівна   зі слів жителів будинку 
66. Чаплінська Віра Андріївна   зі слів жителів будинку 
67. Олійник Ніна Якимівна   Закинутий об’єкт 
68. Олексюк Іван Степанович   Закинутий об’єкт 
69. Юрчук Олександр Васильович   зі слів жителів будинку 
70. Волинський Олег Станіславович    Закинутий об’єкт 
71. Лисюк Галина Флоріанівна   зі слів жителів будинку 
72. Панчук Ганна Трохимівна   Закинутий об’єкт 
73. Райковська Клементина Миколаївна   зі слів жителів будинку 

 
74. Зубчук Марія Миколаївна   зі слів жителів будинку 
75. Кульбашевська Стася   зі слів жителів будинку 
76. Фещенко Ядвіга Станіславівна   зі слів жителів будинку 
77. Шкабара Сергій Григорович   зі слів жителів будинку 

 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
 31.05.2018                                                                                                                          №  116             
 
Про визначення місць для здійснення 

закупівлі побічних лісових користувань 

та заготівлі другорядних лісових матеріалів 

 

         Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 р. № 449 «Про затвердження 
Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань 
в лісах України», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  1. Визначити місця для здійснення закупівлі побічних лісових користувань та заготівлі 
другорядних лісових матеріалів (ягоди чорниці, гриби) фізичними та юридичними особами, 
що мають лісовий квиток на території ради та затвердження осіб, які мають право 
здійснювати контроль за ходом заготівлі лісових ресурсів суб’єктами підприємницької 
діяльності , а саме: 

м. Баранівка - автодорога Дубрівка -Висока Піч 

- квартал 68 (біля дуба) 

-квартал 51 (біля кринички) 

- квартал 47 (біля лісозаводу) 

- квартал 101 (поворот на с. Лісове) 

смт  Полянки : 

- магазин по вул. Промислова, 6 ( приватний підприємець Марчук Валентина Василівна); 

- магазин по вул. Чижова, 24 ( приватний підприємець Бортнік Анатолій Валентинович); 

- магазин по вул.Промислова,1а (приватний підприємець Васильчук Людмила 
Володимирівна); 

- магазин по вул. Чижова, 28 (приватний підприємець Бистрицький Володимир Віталійович); 

- магазин по вул. Чижова, 54 ( приватний підприємець Варчин Ігор Сергійович); 

-зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони с. Будисько; 

-зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони с. Вільха; 

-зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони м. Баранівка; 

- автобусна зупинка в центрі селища (вул. Вишнева); 

с. Лісове: 

- вулиця Баранівська (біля сільського клубу); 

с. Явне : 



 

 

- вулиця Лісничевська  (біля Явненської школи); 

с. Ялишів: 

- вулиця Першотравнева (біля автобусної зупинки) 

с. Рудня: 

- вулиця Явненська; 

с. Млини: 

- вулиця Сонячна 

  2.   Зобов’язати фізичних та юридичних осіб, що здійснюють заготівлю другорядних 
лісових матеріалів, що мають лісовий квиток: дотримуватися чистоти та порядку,  приводити 
в належний санітарний стан місця здійснення даної заготівлі. 

 

3. Рекомендувати фізичним та юридичним особам, що здійснюють заготівлю другорядних 
лісових матеріалів, сплатити внесок на будівництво, розширення, ремонт і утримання на 
пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи 
щодо охорони навколишнього природного середовища згідно договору про сплату пайової 
участі (проект договору додається). 

 4. Начальнику відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Виховський С. А.) здійснювати контроль за ходом заготівлі та закупівлі лісових ресурсів, 
суб’єктами підприємницької діяльності. 

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В. А. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

 

 

 

 



 

 

                                                                                         

                                                                                                              Додаток   

                                                                                                              до рішення виконкому   

                                                                                                              від 31.05.2018 р. № 116 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

Про пайову участь на будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів благоустрою, 
соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 

природного середовища 

м. Баранівка                                                                                    «___» ___________ 20__ р.   

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 
сторони, і ____________________, яка проживає по ________________________________, 
Баранівський район, Житомирська область, і діє на підставі _______________, у подальшому 
«Сторона 2», з другої сторони, уклали даний договір про наступне:  

1. Предмет договору   

1.1.Сторона 2 зобов’язується взяти пайову участь на будівництво, розширення, ремонт і 
утримання об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо 
охорони навколишнього природного середовища та сплатити кошти до бюджету розвитку 
міського бюджету призначення платежу: «На будівництво, розширення, ремонт і утримання 
об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони 
навколишнього природного середовища», а Сторона 1 приймає дані кошти на відповідний 
рахунок.   

2. Обов’язки сторін  

2.1.Сторона 1 зобов’язується:  

2.1.1. Сприяти Стороні 2 у сфері підприємницької діяльності.  

2.1.2.Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту 
торгівлі поштової адреси та встановлення режиму дня.   

2.1.3.Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої 
Стороною 2 до міського бюджету.   

2.2. Сторона 2 зобов’язується:   

2.2.1.При здійсненні підприємницької діяльності дотримуватися чинного законодавства, 
Правил благоустрою території міста Баранівка та Правил торгівлі.  

2.2.2. Сплачувати кошти пайової участі за розміщення пересувного пункту заготівлі 
(прийому) ягід на землях запасу Баранівської міської ради на розрахунковий рахунок 
Баранівської міської ради відкритий в УДКСУ в Житомирській області.   

3. Права сторін  

3.1.Сторона 1 має право:  

3.1.1.Вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової 
участі будівництво, розширення, ремонт і утримання об'єктів благоустрою, соціальної і 
виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного 
середовища.  

3.1.2.Здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору.  

3.1.3.Вимагати від Сторони 2 своєчасної та в повному обсязі сплати пайової участі. 
3.2.Сторона 2 має право:  



 

 

3.2.1. Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також 
чинного законодавства з питань пайової участі на будівництво, розширення, ремонт і 
утримання об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо 
охорони навколишнього природного середовища  

3.3.Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.    

4. Розмір залучених коштів та порядок їх внесення  

4.1. Сторона 2 зобов’язується одноразово сплатити кошти пайової участі в розмірі 600 грн. 
(шістсот гривень).  

4.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок.   

5. Відповідальність сторін та термін дії договору  

5.1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність 
відповідно до чинного законодавства, цього Договору .  

5.2.У випадку порушення  термінів сплати пайової участі Сторона 2 сплачує пеню в розмірі 
50% від суми пайової участі встановленої договором  

5.3.Суперечки між Сторонами, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються в 
установленому порядку згідно з чинним законодавством України.  

5.4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного 
виконання зобов’язань за цим Договором. Договір припиняється також в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством.   

6. Додаткові вимоги  

6.1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною 
згодою сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього 
Договору.  

6.2.Внесення змін та/або доповнень стосовно відстрочення сплати пайової участі до даного 
Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення 
змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього 
Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього 
Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення виконавчого комітету міської ради, 
прийняте в установленому законом порядку.  

6.3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима. 
6.4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен 
примірник має однакову юридичну силу.   

7.Юридичні адреси та банківські реквізити сторін   

Сторона 1                                                                   Сторона 2 Баранівська міська рада                                            
___________________________                              12701, Житомирська обл., м.Баранівка,  
___________________________                              вул. Соборна,20                                                          
___________________________                              ____________________________                             
_____________________________                          ____________________________                             
____________________________                            ____________________________                             
_____________________________                          ____________________________                             
______________________________   

________________________                                   А.О.Душко ____________________ 
______________  м.п.                                              м.п.    

 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
 31.05.2018                                                                                                                       №  117             
 
Про компенсаційні виплати за  
пільговий проїзд окремим  
категоріям громадян 
 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 
березня 2018 року № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати 
проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та 
міжміських маршрутах» по впровадженню монетизації пільг на проїзд, керуючись ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 197 
«Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 
загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах» по 
впровадженню монетизації пільг на проїзд взяти до відома згідно з додатком. 
 
2.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.): 

1) звернутися до управління праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації для отримання списків пільгових категорій громадян, які мають 
право на надання пільг  у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 
загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах та 
щомісячної потреби в коштах;  
2) надати інформацію по даному питанню на  розгляд постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                             В. А. Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан  
 
 



 

 

                                                                                                                     Додаток 
                                                                                                                     рішення виконавчого 
                                                                                                                     комітету 
                                                                                                                     від 31.05.2018 р. №117                      
 
 
 

Інформація  
щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 

року № 197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду 
усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та 

міжміських маршрутах» по впровадженню монетизації пільг на проїзд 
 

На території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади проживає по категоріях: 
1) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до 

категорії 1, відповідно до статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 20 чоловік; 

2) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до 
категорії 2, відповідно до статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 111 чоловік; 

3) дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким встановлено 
інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до статті 30 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» - 0; 

4) учасників бойових дій відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» - 261 чоловік; 

5) інвалідів війни (І та ІІ група інвалідності) відповідно до статті 13 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 87 чоловік; 

6) дітей багатодітних сімей відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону 
дитинства» - 1027 чоловік; 

7) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів 
служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України відповідно до статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» - 120 чоловік; 

8) батьків військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, відповідно до статті 14 Закону України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» - 11 чоловік ; 

9) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які супроводжують осіб з 
інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, відповідно до статті 38-1: Закону 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» - 1025 чоловік; 

10) реабілітованих осіб, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, 
відповідно до статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні» - 0.  



 

 

Згідно Порядку розмір щомісячної готівкової виплати затверджується обласними 
адміністраціями, виходячи з 30  поїздок на місяць в міському транспорті, та середньої 
вартості проїзду в міському комунальному транспорті по області. Середня вартість проїзду в 
комунальному транспорті Житомирської області 4 грн. (5 грн в маршрутках,  3 грн в 
тролейбусі). 
 Отже, орієнтовна сума необхідна для щомісячного фінансування пільгових перевезень 
відповідно даної процедури: 
2 635 (загальна кількість осіб пільгових категорій) х 4 грн х 30 (кількість поїздок) = 316 200 
грн. Або в рік 3 794 400 грн. 

З однієї сторони, розрахована сума має збільшитися, оскільки згідно «Порядку надання 
пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування 
на міських, приміських та міжміських маршрутах»: 

- для осіб, які відповідно до законів мають право на пільги з оплати проїзду транспортом 
загального користування на міжміських маршрутах, розмір щомісячної готівкової виплати 
збільшується на 20 відсотків; 

- щомісячна готівкова виплата особам з інвалідністю I групи або дітям з інвалідністю 
(крім дітей до шести років) здійснюється у подвійному розмірі; 

- для осіб з інвалідністю I, II групи та дітей з інвалідністю (крім дітей до шести років), 
які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої 
освіти або проходять реабілітацію, розмір щомісячної готівкової виплати додатково 
збільшується вдвічі. 

З іншого боку на зменшення розрахункової суми вплине те, що частина осіб врахована 
одночасно в декількох категоріях.  
 
 В розрахунок не врахована, також, кількість пенсіонерів (в громаді порядку 5 000),  
які користувались пільговим перевезенням в пенсійні дні і які будуть також вимагати 
збереження пільг для них (Постанова від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд 
пенсіонерів на транспорті загального користування»). Не враховані діти до 6, які також 
мають право на пільги згідно закону.  
 
Таким чином, прийняття Баранівською мівською радою рішення щодо надання пільг у 
готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на 
міських, приміських та міжміських маршрутах  призведе до збільшення річних видатків за 
рахунок місцевого бюджету орієнтовно не менше  4 млн. грн.. 
 
Начальник управління 
соціальних захисту населення  міської ради                                                           В. О. Цицюра 
 
 

 


