
 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                           № 118 
 
Про виконання Програми 
економічного і соціального  розвитку 
Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та 
міста Баранівка на 2018 рік 
за І квартал 2018 року 

 
              Заслухавши інформацію головного спеціаліста з бухгалтерського обліку-
головного бухгалтера відділу бухгалтерського та економічного розвитку, інвестицій та 
закупівель міської ради Цимбалюк Л.А. про виконання  Програми економічного і 
соціального  розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та  міста 
Баранівка на 2018 рік за 1 квартал 2018 року, виконавчий комітет відмічає, що діяльність 
органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій 
об’єднаної територіальної громади направлялася на забезпечення розвитку підвідомчих 
територій, створення умов покращення життєзабезпечення населення  об’єднаної 
територіальної громади. Керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та  міста Баранівка на 
2018 рік за 1 квартал 2018 року (додається). 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної 
територіальної громади відповідно до повноважень надавати  посильну допомогу на 
підтримку соціально-економічної сфери та розвитку інфраструктури об’єднаної 
територіальної громади. 

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 

 
 



 

 

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку об’єднаної 
територіальної громади та міста Баранівка  

 за І квартал  2018 року 
 

Програма соціально-економічного розвитку Баранівської міської ради ОТГ на 2018 
рік (далі Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 
06.08.2014 р. 

Виконання Програми відповідає визначеним цілям та завданням соціально-
економічної та культурної діяльності Баранівської  ОТГ на 2018 р., що спрямовані на 
розвиток населених пунктів, які увійшли до складу ОТГ. 

Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та інфраструктури 
населених пунктів Баранівської територіальної громади. 

В І кварталі 2018 року здійснювалося надання консультацій, роз'яснень установам, 
підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань компетенції відділів, 
що функціонують у міській раді. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності Баранівської  
об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах їх повноважень, постійно 
розміщується відповідна інформація про свою діяльність (зокрема рішення сесій) на 
офіційному веб-сайті громади. Будь-які фінансові дії відображаються в електронній 
системі публічних закупівель ProZorro. 

На утримання органів місцевого самоврядування в першому кварталі здійснено 
видатків на загальну суму 3 163 837 грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 2 822 865 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  127 464грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 59 658 грн.; 
- видатки на відрядження – 16 377 грн.; 
- оплата комунальних послуг 117 169 грн.; 
- виплата винагороди  9 193 грн.; 
- інші поточні видатки 11 109 грн. 
Протягом звітного періоду проводились видатки на розробку технічної 

документації із землеустрою земельних ділянок комунальної власності Баранівської ОТГ, 
на виготовлення проектів із землеустрою та проведення експертно-грошової оцінки 
земель на суму 17 908 грн. 
На благоустрій населених пунктів громади за перший квартал 2018 року витрачено 1 305 
456 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 713 822 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  339 371грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 2 712 грн.; 
- оплата комунальних послуг 234 551 грн.; 
- інші поточні видатки 11 109 грн. 

На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню сміття від 
населення та юридичних осіб, з прибирання та благоустрою кладовищ, прилеглих 
територій до магазинів та інших закладів комерційного призначення.  

Доходи за І квартал 2018 року становлять 282 470 грн., з них: 
-  за вивіз сміття від населення 169 902 грн.; 
-  за вивіз сміття від юридичних осіб та підприємців 86 801 грн. 
-  від оренди торгового місця 24 971 грн.; 
-  від оренди приміщення  796 грн. 

       Дані кошти були використані на придбання ПММ, господарських товарів та на 
оплату електроенергії. 



 

 

 
Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку протиожеледними 

матеріалами доріг м.Баранівка на суму 47 171 грн. Розпочато роботи по виготовленню 
проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги по 2-му 
пров.Гагаріна м.Баранівка». 

КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі проводяться роботи 
по усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають 
значний термін експлуатації. 

Протягом звітного періоду проводились роботи по заміні відсутніх та зруйнованих 
кришок (люків) на каналізаційних та водопровідних колодязях, роботи по ревізії та 
ремонту насосного обладнання. 

Баранівською міською радою в І кварталі 2018 року було виділено коштів на 
відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги та розміром 
витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка міськводоканал» 92 200 грн. 
           На території об’єднаної громади функціонує 16 дошкільних навчальних закладів, 
що надають послуги у сфері дошкільної освіти. Станом на 01.01.2018 року в закладах є 
40 груп : 24 дошкільних і 16  ясельних , в тому числі 13 дошкільних груп з 
короткотривалим перебуванням дітей, в яких виховується 812 дітей. Навчання 
здійснюється у 7 відокремлених корпусах, де створені належні умови для здобуття 
вихованцями дошкільної освіти. 

Позашкільна освіта в громаді представлена міським Будинком дитячої творчості, 
де на даний час працює 37 гуртків, у яких займається 638 дітей  молодшого, середнього 
і старшого шкільного віку. 

В І кварталі 2018 року відділом освіти було придбано художню літературу для 
поповнення бібліотечного фонду на суму 4 000 грн.. За кошти субвенції з обласного 
бюджету придбано 3 багатофункціональні пристрої на суму 30 000 грн., телевізор і 
ноутбук на суму 30 000 грн. в ДНЗ «Сонечко», оргтехніку на суму 9 500 грн. та 
комплект мультимедійної техніки для шкільного телебачення на суму 65 000 грн. в 
Баранівську гімназію. Також  проведено видатки в сумі 43 004 грн. за виготовлення 
ПКД на будівництво майданчика з міні-футболу зі штучним покриттям. 

       В управлінні соціального захисту населення Баранівської міської ради Станом на 
01.04.2018 р. на постійному обслуговуванні перебуває  295 одиноких пристарілих 
громадян, із них:  
244 – на безкоштовному обслуговуванні; 
51-  на платному обслуговуванні. 
Ведеться робота по виявленню громадян громади, які потребують надання  соціально - 
побутових послуг (резерв). 
 На прийом в Центр надання соціальних послуг звернулося – 193 громадян. 
 Працівниками Центру постійно здійснюються перевірки по дільницях з метою 
обстеження матеріально-побутових умов проживання підопічних, стану здоров’я, 
вивчення  потреб та надання якісних соціальних послуг соціальними робітниками.  
Ведеться контроль по забезпеченню підопічних твердим паливом, користуються:  
твердим паливом - 148 чол., газом -146 чол.,  електрокаміном - 1 чол.  
 Проводиться робота по прийняттю звітів соціальних робітників, за 1 квартал надано  
35446 послуг, із них: - 348 платних послуг  на суму  - 8334,94  грн.  
Видано 112 довідок в УПСЗН. 
Видано гуманітарної допомоги в кількості 5940 одиниць, а саме:  
Для 30-ти підопічних в кількості -  149 одиниць одягу б/в; 
40 сімей (127 чол.), які перебувають в складних життєвих обставинах в кількості –
 1306 одиниць одягу б/в; 



 

 

-   Для 16 чол. видано засоби реабілітації в кількості 18 шт. (милиці-підлокітні, ортез, 
інвалідний візок, ходунки).  Для 3- х  інвалідів 1 з\з видано  - 27 одиниць одягу б/в;Для 5 
працівників Центру видано спец. одяг в кількості 24 одиниці. 
-     Для 34 чол. видано засоби гігієни в кількості – 648 одиниць. 
-    Службу у справах дітей сім’ї та молоді – забезпечено зошитами в кількості–120 шт.  
Забезпечено установи окулярами, а саме: КЦРЛ – 9шт., Баранівський відділ благоустрою 
– 10шт., ЦНАП – 15шт., сектор реєстрації – 15шт. всього – 49 шт. 
Баранівський відділ благоустрою, Баранівська спортивна школа, Відділ культури, сім’ї, 
молоді та спорту  – видано гуманітарний одяг в кількості – 667одиниць.  
Центру надання соціальних послуг передано для роботи соціальних робітників зошити, 
медичні рукавиці та ін. в кількості 532 одиниці. 
Баранівській КЦРЛ  видано медичний інвентар в кількості – 2400 одиниць. 
         В січні: - прийнято гуманітарну допомогу від Благодійного Фонду «Рідне Полісся»  
(Стасюк В.І.) в кількості 1156 одиниць (ходунки-4шт., стуло туалетне -2шт., милиці 
підлокітні-8шт., засоби гігієни (памперси)- 96 шт., засоби гігієни (прокладки)-1046 шт.). 
прийнято гуманітарну допомогу від Коростенської філії МБФ «Відкрите серце»  в 
кількості 3029 одиниць (одяг, взуття). 
      В лютому прийнято гуманітарну допомогу від МБР «Олива» в кількості 8912 одиниць 
(засоби гігієни (памперси, одноразова пелюшка, прокладки)- 926 шт., зошити – 3480 шт., 
медичний інвентар – 2959 шт., гуманітарний одяг-1547 од.). 
       Медичними сестрами обслужено 308 чол. та надано 3518 соціально-медичних   
 послуг для жителів м. Баранівка; 
      Соціальними робітниками з комплексних робіт надано 232 послуги, а саме: 176 
послуг для - 44 підопічних (порізка,порубка дров; чистка садків; дрібний ремонт та ін.) - 
УСЗН – 56 послуг. 
         За 1 квартал надано допомогу для 3 – х  осіб, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. Влаштовано в Бердичівський будинок-інтернат.  
      1 лютого було організовано захід для жителів громади та відвідано  музей   
“Поліська хата” у  смт. Полянка.  
       Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  через 
«Університет третього віку» прагне  допомогти   жителям громади навчитись любити й 
цінувати себе в будь-якому віці. «Університет третього віку» -  це проект підтримки і 
турботи, який дозволить людям відчути себе потрібними, набути нових навичок та 
обмінятися  цікавою інформацією.  
  2 лютого в центрі надання соціальних послуг було організовано зустріч батьків дітей, 
які мають  інвалідність з народним депутатом Володимиром Литвином, а також із 
Баранівським міським головою Анатолієм Душком і депутатом Житомирської обласної 
ради Наталією Кокітко.  Батьки мали можливість розповісти про потреби та проблеми 
людей з інвалідністю та якнайшвидшого відкриття реабілітаційного центру.  
      Налагоджено співпрацю із Пенсійним фондом. Отримано 47 довідок в справи 
підопічних та проводиться співпраця із КЦРЛ, щодо медичного обстеження підопічних. 

В Баранівській громаді збережена мережа та структура закладів культури, яка 
приведена  у відповідність до встановлених в державі соціальних нормативів та включена 
до державного реєстру України. На сьогодні  функціонує 21 заклад  культури клубного 
типу, а саме: 1 Будинок культури,  8 сільських Будинків культури, 12 сільських клубів. 

В І кварталі 2018 року були проведені наступні культурні та спортивні заходи: 
 
 

                                           



 

 

1 Святкування Водохреща  

2 Різдвяний вернісаж 5251,00 

3 Голодомор с.Полянки (покладання квітів) 400,00 

4 Урочистості з нагоди Дня соборності України. 
Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку 

140,00 

5 Вшанування пам’яті жертв Голокосту (покладання 
квітів) 

118.00 

6 Покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам-
афганцям 

140,00 

7 День героїв небесної сотні (покладання квітів) 140,00 

8 Концертна програма Черкаського академічного 
заслуженого народного хору з нагоди 80-ти річчя 
А.Пашкевича 

13200,00 

9 Міжнародний День прав жінок і Миру 2172,00(Полянки) 

10 Урочистості до Дня народження Т.Г.Шевченка  

 
          Протягом даного періоду проведено 11 місцевих змагань, взяли участь                   у 
15 обласному та 3 Всеукраїнських спортивних заходах. 
- 03 січня 2018 року в м. Житомир участь у традиційному зимовому турнірі           з міні-
футболу серед ветеранів 40+ «Різдвяний марафон-2018». 1584,00 грн 
- 12 та 13 січня 2018 року в м.Житомир участь у відкритому чемпіонаті Житомирської 
області  з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат 2001-2005 рр. народження. 
2923,00 грн. 
- 21 та 28 січня 2018 року в фізкультурно-оздоровчому залі м. Баранівка 22 Відкритий 
чемпіонат з міні-футболу пам’яті директора Баранівського фарфорового заводу В.О. 
Хоменка.1270,00 грн. 
- 27 січня 2018 року в фізкультурно-оздоровчому залі м. Баранівка міжобласний 
відкритий турнір з міні-футболу Баранівської ДЮСШ пам’яті В.В. Постового.  950,00 
грн. 
- 27 січня 2018 року в спортивних залах Баранівської гімназії відкритий Кубок  з 
волейболу серед юнаків 2003 р.н. та дівчат 2001 р.н. пам’яті М.В. Якобчука.400,00 грн. 
- з 28 січня по 01 лютого 2018 року в м. Суми участь в чемпіонаті України                    з 
легкої атлетики в приміщенні серед юнаків (2001 р.н. та молодші).1002,00 
- 03 лютого 2018 року в м. Вінниця участь у чемпіонаті Вінницької області                  з 
таеквон-до ІТФ. 1350,00 грн. 
- з 03 лютого 2018 року в міському Будинку культури особистий чемпіонат                 з 
шахів Баранівської ОТГ – 2018 року серед чоловіків.1200,00 грн. 
- 08 лютого 2018 року в смт. Радомишль участь в обласних змаганнях з футзалу серед 
команд ДЮСШ юнаків 2003-2004 р.н. 1846,00 грн. 
- 27 січня, 03  та 10 лютого 2018 року в м. Житомир участь у чемпіонаті Житомирської 
області з волейболу серед чоловічих команд.1980,00 грн. 
- 10 лютого 2018 року в фізкультурно-оздоровчому залі м.Баранівка міжрайонний турнір 
з футзалу серед юнаків до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав та 29-й річниці виведення військ                       з Афганістану. 320,00 грн. 
- 11 лютого 2018 року в фізкультурно-оздоровчому залі м.Баранівка особистий чемпіонат 
Баранівської ОТГ з тенісу настільного серед чоловіків пам’яті В.П. Суса.400,00 грн. 

 
 



 

 

- 16 лютого 2018 року в спортивних залах Баранівської гімназії змагання                       з 
волейболу серед дівчат в залік Спортивних ігор школярів 2017-2018 навчального 
року.240,00 грн. 
- 17 лютого 2018 року в смт. Любар участь у зональних змаганнях з волейболу серед 
чоловічих команд пам’яті Зорі А.Є. 1215,00 
- 17 лютого 2018 року в спортивному залі Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. відкритий турнір з 
волейболу серед чоловічих команд пам’яті В.М. Смолка.320,00 грн. 
- 17 та 24 лютого 2018 року в фізкультурно-оздоровчому залі м. Баранівка Кубковий 
турнір з міні-футболу серед команд Баранівської ОТГ. 1250,00 грн. 
- 20 лютого 2018 року в смт. Головине участь в обласних змаганнях з футзалу серед 
команд ДЮСШ юнаків 2005-2006 р.н. для.1722,50 грн. 
- 23 лютого 2018 року в м. Бердичів участь в Спортивних іграх школярів Житомирщини 
2017-2018 навчального року з волейболу серед дівчат (зональні змагання).540,00 грн. 
- 24 лютого 2018 року в м.Житомир участь у відкритому чемпіонаті Житомирської 
області  з легкоатлетичного двоборства серед юнаків та дівчат (2003 р.н. та молодші) в 
приміщенні. 2320,00 грн. 
- 02 березня 2018 року в м. Новоград-Волинський участь у відкритому чемпіонаті 
Житомирської області з важкої атлетики серед юніорів (1998 р.н.                 та 
молодші).1970,00 грн. 
- 02 березня 2018 року в спортивних залах Баранівської гімназії змагання                    з 
баскетболу серед дівчат в залік Спортивних ігор школярів 2017-2018 навчального 
року.240,00 грн. 
- 03 березня 2018 року в смт. Першотравенськ участь у зимовій Спартакіаді ветеранів 
спорту сусідніх міст і селищ «За здоровий спосіб життя».720,00 грн. 
- 09 березня 2018 року в смт. Немішаєве, Київської обл. участь в зональних змаганнях 
Першості ГО «ВФСТ «Колос» з футзалу серед команд ДЮСШ юнаків 2005-2006 р.н. 
для.3600,00 грн. 
- 10 березня 2018 року в м. Житомир участь у відкритому чемпіонаті Житомирської 
області з таеквон-до ІТФ серед дітей, юнаків, юніорів                           та дорослих.837,00 
грн. 
- 16 березня 2018 року в смт. Першотравенськ участь в Спортивних іграх школярів 
Житомирщини 2017-2018 навчального року з баскетболу серед дівчат (зональні).540,00 
грн. 
- з 16 по 18 березня 2018  року в м. Житомир участь у чемпіонаті Житомирської області з 
волейболу серед дівчат 2001 р.н. та молодші.4549,50 
- 17 березня 2018 року в фізкультурно-оздоровчому залі м. Баранівка Кубковий турнір з 
міні-футболу «Кубок Мера» серед ветеранів 45 років і старші. 626,00 грн. 
- 23 березня 2018 року в смт. Першотравенськ  участь у відкритому чемпіонаті 
Житомирської області з важкої атлетики серед юнаків і дівчат до 13 років.1060,00 грн. 
- 30 березня 2018 року в м. Житомир участь у XVІ обласних спортивних іграх серед 
працівників культури. 1098,00 грн. 

В Баранівці функціонують КНП «Баранівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» та Баранівська комунальна центральна районна лікарня. В місті є аптеки 
різної форми власності. 

Кваліфіковану медичну допомогу населенню громади  надають – 16 сімейних 
лікарів, 3 лікаря – педіатра, 66 середнього медичного персоналу в т.ч. 23 фельдшера, 
також відділення денного стаціонару. 
Структура центру ПМСД: 

• Дитяча консультація – 1  
• ФАП, ФП – 14 
• АЗПСМ – 6 

           В Баранівській КЦРЛ медичну допомогу надають: 44 лікарів, 8 зубних лікарів, 132 
середнього медичного персоналу, 57 молодшого медичного персоналу. КЦРЛ 



 

 

представлена районною поліклінікою з потужністю 350 відвідувань в день та 
стаціонарними відділеннями на 158 ліжок, з них: 

      - терапевтичні – 30 ліжок; 

• інфекційні дорослі – 5 ліжок 

• діти – 10 ліжок; 

• хірургічні – 25 ліжок;  

• травматологічні – 15 ліжок; 

• пологові - 20 ліжок; 

• гінекологічні – 15 ліжок; 

• неврологічні – 20 ліжок; 

• дитячі – 18 ліжок 

На утримання Баранівської КЦРЛ в І кварталі було виділено 5 925,1 тис. грн. на 
утримання КНП «Баранівський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 2 712, 9 
тис. грн. 

На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ були в І 
кварталі 2018 року виділені кошти: 

- КУ «АМОР» - 61,0 тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» 16,728 тис грн., 
- Баранівська районна Рада ветеранів - 3,334 тис. грн., 

На  виконання програм: 
- для забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 20,0 тис. 

грн.,  
- для Баранівської лікарні ветмедицини на оздоровлення від сказу території 

Баранівської ОТГ 10,0 тис. грн.,  
- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на самообслуговування – 

12,963 тис. грн.,  
- Баранівське УТМР для зариблення водойм – 50,0 тис. грн. 

 
 
 
Головний спеціаліст з  
бухгалтерського обліку –  
головний бухгалтер                                                                            Л.А.Цимбалюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                           № 119 
 

 
Про забезпечення ремонту і  
утримання автомобільних доріг  
на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника філії «Баранівський 

райавтодор» Супрунця В. С. та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради Савчука В. А. про забезпечення ремонту і утримання 
автомобільних доріг на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
виконавчий комітет відмічає, що мережа доріг загального користування в Баранівській 
громаді становить 548 кілометрів. Із них: дороги місцевого значення — 231 кілометр та 
317 кілометрів — дороги комунальної власності. Місцеві дороги Баранівської громади 
знаходяться на обслуговуванні філії «Баранівський райавтодор», яка обслуговує 596 км., 
доріг (119 км. – дороги державного значення), які проходять територіями Баранівського 
та Романівського районів Житомирської області.  

Беручи до уваги вище викладене, з метою підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху, забезпечення належного стану шляхової мережі, керуючись пп.1 п. а ч. 1 ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію про забезпечення ремонту і утримання автомобільних доріг на 

території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади взяти до відома 
(додається). 

2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Виховський С. А.) спільно з філією «Баранівський райавтодор» та підрядними 
організаціями продовжувати роботу по ремонту доріг, які проходять територією 
Баранівської громади. 
            3. Контроль за виконанням та дотриманням 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 26.06.2018 р. №119 

 
 
                                                           Інформація 
 

про забезпечення ремонту і утримання автомобільних доріг на території 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

 
         Мережа доріг загального користування в Баранівській громаді становить 548 
кілометрів. Із них: дороги місцевого значення — 231 кілометр та 317 кілометрів — 
дороги комунальної власності. Місцеві дороги Баранівської громади знаходяться на 
обслуговуванні філії «Баранівський райавтодор», яка є однією з кращих у Житомирській 
області та обслуговує 596 км., доріг (119 км. – дороги державного значення), які 
проходять територіями Баранівського та Романівського районів Житомирської області.  

Відсутній чіткий розподіл кратно кількості кілометрів доріг. Рішенням сесії 
Житомирської обласної ради від 07.03.2018 року внесено зміни у рішення обласної ради 
від 21.12.2017 № 879 «Про Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування 
робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2018 рік», і деякі 
громади отримали 18-20 млн. грн., а інші 100-160 млн. грн. Якщо враховувати розподіл 
відповідно до кількості кілометрів доріг, то Баранівська громада мала б отримати не 
менше 36 млн. грн., а виділено лише 7,3 млн. грн. Внаслідок обмеженого фінансування 
обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. Зношеність 
автомобільних доріг по Україні складає 95 %. 

Філія «Баранівський райавтодор» перебуває у складному фінансовому становищі. 
Відсутні кошти для фінансування установи в тому числі і на заробітну плату. Середня 
заробітна плата на підприємстві філія «Баранівський райавтодор» – 5011 грн., яка 
своєчасно не виплачується, молоді люди не мають бажання працювати при таких умовах, 
існує брак кадрів. У п’яти автодорах області організації існують лише на папері. 
Фактично дорожня галузь знищена. При існуючій системі ціноутворення в дорожній 
галузі державним організаціям Укравтодору не можливо отримати прибуток для 
модернізації виробництва.  

Вирішення даної проблеми можливе при передачі підприємств райавтодору у 
комунальну власність органів місцевого самоврядування, що дасть можливість спільно з 
Державним дорожнім фондом оновити зношену дорожньо-будівельну техніку, 
підвищити заробітну плату працівникам дорожньої галузі.  

У 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету (загальний фонд) було надано 
послуги з посипки протиожеледних матеріалів на суму 47170,87 грн.  та проведено 
поточний ремонт дороги по вул. Софіївська, І. Франка, м. Баранівка на суму 24981,01 
грн. 

За рахунок коштів місцевого бюджету (спеціальний фонд): 



 

 

- розроблено робочий проект капітального ремонту дороги та надано послуги з 
проведення експертизи кошторисної документації по ІІ пров. Гагаріна, м. 
Баранівка на суму – 25917,60грн.; 

- проведено капітальний ремонт дороги по по ІІ пров. Гагаріна, м. Баранівка на 
суму - 707611,86 грн.; 

- розроблено робочий проект капітального ремонту дороги та надано послуги з 
проведення експертизи кошторисної документації по вул. Сонячна, пров. 
Старченка, м. Баранівка на суму – 28567,60грн. 

Також розпочато проведення капітального ремонту доріг, які проходять по 
Баранівській громаді, а саме: Вірлянський старостинський округ, Марківський 
старостинський округ, Жарівський старостинський округ, Суємецький 
старостинський округ, Йосипівський старостинський округ, Зеремлянський 
старостинський округ, Полянківський старостинський округ, Рогачівський 
старостинський округ, Кашперівський старостинський округ на загальну суму – 
2337,363 тис. грн. 

 

Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                               № 120 
 

Про роботу позашкільного 
навчального закладу міського 
Будинку дитячої творчості 
за 2017-2018 навчальний рік 
 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу 
Баранівського міського Будинку дитячої творчості в 2017-2018 навчальному році, 
відмічає, що діяльність даного закладу була направлена на виконання Закону України 
«Про позашкільну освіту», Положення про позашкільну освіту, Статут  позашкільного 
закладу та ряд інших документів,  які визначають основні напрями розвитку 
позашкільної освіти і виховання дітей та учнівської молоді. В 2017-2018 навчальному 
році у закладі навчалося 638 вихованців віком від 5-ти до 18-ти років, що складає 41% від 
загальної кількості дітей у громаді.  Протягом навчального року працювало 36 груп. 

 В Міжнародних, Всеукраїнських та обласних масових заходах взяли участь 171 
вихованець, отримали 61 диплом, з них міжнародних –2,  всеукраїнських – 5, обласних – 
54.  

Баранівський міський Будинок дитячої творчості  розкриває таланти  дитини, 
відкриває шлях до здійснення дитячих мрій, реалізації особистості, вчить наполегливо 
працювати, бути відповідальним.  

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись пп.3 п.«а» ст.29, п.2 ч.2 ст.52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   

1.Звіт про роботу позашкільного навчального закладу Баранівського міського Будинку 
дитячої творчості за 2017- 2018 навчальний рік, що додається взяти до відома. 

2.Відділу освіти міської ради  (Николишин Р. З.): 

1)здійснювати заходи для забезпечення закладу необхідними матеріально-технічними 
засобами; 

2) клопотати перед Баранівською районною радою щодо виділення коштів для 
забезпечення навчання дітей із смт. Першотравенськ та смт. Камяний Брід. 

3. Баранівському міському Будинку дитячої творчості (Туровська С. М.) забезпечувати 
діяльність міського Будинку дитячої творчості шляхом збереження кадрів (створюючи 
належні умови праці), розвиваючи таланти вихованців. 



 

 

4.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) постійно передбачати 
відповідні видатки  для забезпечення виплати заробітної плати працівникам міського 
Будинку дитячої творчості та інших видатків захищених статей.  

5.Контроль за виконанням та дотриманням 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 26.06.2018 р. №120 

 

 
                                                      З В І Т  

                               про роботу Баранівського міського 

                                     Будинку дитячої творчості 

                                     за 2017-2018 навчальний рік 

       Баранівський міський Будинок дитячої творчості  - це особливий світ, який вражає 
своєю незвичайністю. За короткий навчальний рік кожна дитина розкриває та розвиває 
свої таланти, немов весняна квіточка, яка розцвітає на очах. А розквітнути нашим 
вихованцям допомагають керівники гуртків, які щоденною працею надихають дітей до 
творчих звершень та яскравих перемог. 

     Діяльність Баранівського міського Будинку дитячої творчості в 2017-2018  
навчальному році була направлена на виконання Закону України «Про позашкільну 
освіту», Положення про позашкільну освіту, Статуту  позашкільного закладу та ряд 
інших документів,  які визначають основні напрями розвитку позашкільної освіти і 
виховання дітей та учнівської молоді. 

Вся робота закладу спрямовувалася на створення сприятливих умов для 
інтелектуального, творчого, духовного, фізичного розвитку дитини, а виявлення 
обдарованих дітей дає можливість розвивати їх таланти  

   Навчально-виховна  робота в гуртках  здійснювалася згідно навчальних планів та 
різнорівневих програм затверджених Міністерством освіти і науки України.  Навчально-
виховний процес здійснювали 11 педагогів із них: 7 основних , 4 сумісники. 

Протягом навчального року працювало  36 гуртків різних напрямків  роботи  в яких 
навчалися   638 дітей, (що складає  41%  від загальної  кількості учнів шкіл міста) віком 
від 5 до 18 років. (діти дошкільного віку - 27, молодшого шкільного віку – 289, 
середнього – 203, старшого – 119). 

        Навчалися учні шкіл міста: гімназії – 264, БЗОШ І-ІІІст -  296; БЗОШ 

 І-ІІст – 36; ; шкіл громади - 15.  

   Групи формувалися згідно Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту 
закладу. Середня наповнюваність  гуртків становила 16 – 20  гуртківців.          

Баранівський міський Будинок дитячої творчості реалізує завдання позашкільної освіти 
за такими напрямами: 

художньо-естетичний – 14 груп – 235 дитини, 

науково-технічний – 3 групи  62 дитини, 

спортивно-туристський – 4 групи – 80 дітей, 



 

 

декоративно-прикладний – 15 груп - 261 дитини 

   В зоні особливої уваги педагогів міського Будинку дитячої творчості – залучення 
до гурткової роботи дітей-інвалідів, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних родин, 
дітей з неповних родин , дітей з малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО та дітей 
схильних до правопорушень. 

     Методична робота закладу спрямована на підвищення ефективності навчально – 
виховного процесу, удосконалення професійної компетенції керівників гуртків. 
         Проведені  педагогічні ради, семінари, майстер-класи показали, що педагогічний 
колектив прагне використовувати  такі форми і методи роботи, які сприяють зростанню 
творчого потенціалу дітей, їх професійному самовизначенню, формуванню стійкої 
життєвої компетенції.           

        В 2017-2018 навчальному році продовжили працювати над реалізацією  науково-
методичної теми закладу: «Формування професійної компетентності як умова розвитку 
творчої особистості вихованця в контексті сучасної позашкільної освіти». зокрема над 
підвищенням ефективності навчально-виховного процесу, методів роботи з гуртківцями, 
пошук та впровадження нових форм роботи. 

      З метою активізації творчої діяльності педагогів, стимулювання безперервного 
здобуття фахової освіти і підвищення рівня професійної майстерності керівники гуртків: 
Ільчук І.М., Каленський В.В. та Хмильовська Н.Ю., Бенкіна Т.Г. протягом навчального 
року відвідували фахові семінари у Житомирському обласному центрі науково-технічної 
творчості учнівської молоді. 

         Активну участь в педагогічному житті з обміну досвідом роботи та     збагаченні 
професійної майстерності приймала керівник гуртків декоративно-прикладного напрямку 
Бенкіна Т.Г, яка неодноразово  проводила майстер-класи на обласних семінарах - 
практикумах та була запрошена в журі  обласних виставок -  конкурсів.   

       Розроблено ряд  методичних порад щодо організації та проведення гурткових занять, 
складання програм і планів роботи гуртка, поурочних планів,  основних напрямів і змісту 
позашкільного навчання і виховання, принципів національного виховання, модель 
професійної   компетентності  керівника гуртка. 

На методичних оперативках  піднімалися  актуальні питання навчально-виховної 
діяльності:, стан навчальної документації в гуртках, підготовка до міських, обласних , 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів-фестивалів та виставок. 

В закладі ведеться робота по створенню сприятливого соціально-психологічного клімату. 
Важливі рішення адміністрації обговорюються колегіально. Досвідчені педагоги 
допомагають молодим в питаннях організації навчально-виховного процесу, надають 
практичну і методичну допомогу..  

Популяризація роботи закладу найбільшим чином проводилася через міські, 
обласні та Всеукраїнські заходи. Це ефективний та якісний показник результативності 
діяльності гуртків та кожного вихованця, стимул для розвитку та самоствердження учнів 
у середовищі однолітків. 



 

 

Масові заходи, які проводилися в міському Будинку дитячої   
творчості, спрямовані на всебічний розвиток особистості вихованців, виховання кращих 
рис  громадянина  України, формування   соціальної компетентності і активності дітей, 
стимулювання їх творчих здібностей. 

Організаційно-масова робота міського Будинку дитячої творчості висвітлювалась в  
газетах  «Слово полісся» та «Баранівські факти»», 

Педагогічний колектив  спирається на підтримку батьків. Особливістю роботи з 
батьківським колективом у позашкільному закладі, є постійна і тісна співпраця батьків з 
педагогами й вихованцями 
      Як   результат  плідної  роботи  всіх  педагогів  закладу  є  перемоги   їх       
вихованців. 

       Протягом навчального року в Міжнародних, Всеукраїнських та обласних масових 
заходах взяли участь 171 вихованець міського Будинку дитячої творчості. 

 Завоювали 61 диплом  із них: 2 Міжнародних, 5 Всеукраїнських, 54 обласних.          
Наші вихованці та педагоги є активними учасниками всіх районних та міських масових 
заходів. 

Як підсумок роботи з обдарованими дітьми в травні місяці було проведено свято  творчо-
обдарованих дітей «Творчість – наш орієнтир»», де були відзначені дипломами та 
преміями міського голови переможці обласних, Всеукраїнських та Міжнародних 
виставок-конкурсів, фестивалів. 

Особливої уваги заслуговує діяльність керівників гуртків, які творчо підходять до 
розв’язання сучасних педагогічних проблем, реалізуючи на практиці головні ідеї та 
принципи інноваційного навчання це: Ільчук І.М., Налапко Н.О. - керівники вокалу. 
Бенкіна Т.Г. та  Богун О.М. - керівники гуртків декоративно-прикладної творчості, 
Колішенко Є.І.- керівник  туристсько-спортивного напрямку. 

         Приємно  коли позашкільний навчальний заклад отримує нагороди це означає, що 
колектив працює злагоджено, на належному рівні організовує навчально-виховну, 
науково-методичну, культурно-масову роботу, зростає професіоналізм педагогічних 
працівників.  

  Уже п’ятий рік поспіль  міський Будинок дитячої творчості стає лауреатом 
відкритого Рейтингу  якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників»  В 
липні місяці 2018 року вокальній студії «Чисті джерела буде присвоєно звання 
«Зразковий колектив» 

       Поряд з цим є у нас ряд невирішених проблем, які зв’язані з недостатністю 
фінансування, а саме: 

-Гуртки декоративно-прикладного мистецтва працюють  майже повністю за власний 
кошт. 

-стає неможливою участь наших вихованців у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 
фестивалях в зв»язку з відсутністю коштів на відрядження. 



 

 

- відсутність достатньої матеріально-технічної бази не дає  можливість відкриття  гуртків 
технічного профілю,  у яких є нагальна проблема. 

 . ми не маємо змоги відзначити  премією  керівників гуртків  за досягнення в роботі. 
Міський Будинок дитячої творчості підготовлений до початку нового навчального 

року: 
-Проведено косметичний ремонт в приміщенні, 
-Керівники гуртків підготували наочність для роботи гуртків, спланували 

навчально-виховну роботу і готові прийняти  дітей міста для здобуття знань, умінь та 
навичок . 

-придбали  журнали гурткової роботи. 
Наш  міський Будинок дитячої творчості - це країна творчих, здібних, обдарованих дітей. 
Саме тут вони здобувають додаткову освіту відповідно до своїх захоплень, які в 
майбутньому можуть перерости в покликання.  

Директор                                                                                                         С.М.Туровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

                                                 виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                    № 121 
 

Про роботу міського Будинку 
культури ім. А. Пашкевича 

 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу 
Баранівського міського Будинку культури ім. А. Пашкевича за І півріччя 2018 року 
встановив, що штат міського Будинку культури станом на 01.07.2018 року нараховує 13 
основних працівників і 8 сумісників: директор, художній керівник, заст. директора з 
господарської частини, заступник директора з основних видів діяльності, інженер звуко-
відео заходів, керівник танцювального колективу, 3 техпрацівники, 2 гардеробника, 
костюмер,  культорганізатор, керівник ВІА, 2 керівника хорового колективу, 2 
освітлювачі, художник, керівник колективу, акомпаніатор.  Колектив даного закладу 
всіляко сприяє відродженню національної культури, розвитку українського мистецтва, 
широко використовує різноманітні форми культурно-масової роботи.   При міському 
Будинку культури займаються такі колективи та гуртки:  

•народний аматорський хор “Прислуч”  

•вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж»  

• народний чоловічий квартет «Козаки-козаченьки»  

•солісти вокалісти  

•жіноче тріо «Капрічіо» 

•художнє читання  

•вокальний  

•танцювальний 

•клуб ветеранів 

Усі колективи беруть активну участь у культурно-мистецькій діяльності громади, 
особливо у  відзначенні державних свят і пам’ятних дат. Працівниками та колективами 
Будинку культури підготовлено та проведено 120 заходів. 

Беручи до уваги все вищевикладене, керуючись пп.3 п.«а» ст.29, п.2 ч.2 ст.52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:   



 

 

1.Звіт про роботу міського Будинку культури ім. А. Пашкевича за І півріччя 2018 року, 
що додається взяти до відома.  

2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.):  

1) здійснювати заходи для забезпечення закладу необхідними матеріально-технічними 
засобами;  

2) забезпечити виконання затвердженого плану заходів на 2018 рік.  

3. Управлінню фінансів міської ради (Василевський О.В.) постійно передбачати 
відповідні видатки для забезпечення виплати заробітної плати працівникам міського 
Будинку культури та інших видатків захищених статей.  

4.Контроль за виконанням та дотриманням 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 26.06.2018 р. № 121 

 

                                                            Інформація  

         про роботу міського Будинку культури ім. А. Пашкевича 

    

         Штат міського Будинку культури нараховує 13 основних працівників і 9 

сумісників.: директор, художній керівник; заст. директора з господарської частини, заст. 

директора з основн. видів діяльності, інженер звуко-відео заходів, керівник танц. 

колективу,  3 - техпрацівники,  2- гардеробника, костюмер, культорганізатор, керівник 

ВІА, кер. хор. колективу – 2, освітлювачі – 2, 

2 -художники, кер. фоль. етн. колективу, акомпаніатор. Колектив даного закладу всіляко 

сприяє відродженню національної культури, розвитку  українського мистецтва, широко 

використовує різноманітні форми культурно-масової роботи.  

 При міському Будинку культури займаються такі колективи та гуртки: 

� народний аматорський хор “Прислуч” 

� вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж» 

� народний чоловічий квартет «Козаки-козаченьки» 

� клуб ветеранів 

� солісти вокалісти 

� жіноче тріо «Капріччіо» 

� художнє читання 

� танцювальний 

� вокальний 

 

Усі вони беруть активну участь у культурно-мистецькій діяльності громади, 

особливо у  відзначенні державних свят і пам’ятних дат. 

Працівниками та колективами Будинку культури підготовлено та проведено в 

загальному біля 120 заходів на рік. 

    Членами Клубу ветеранів проводяться свята для ветеранів, пенсіонерів та одиноких 

людей, працівниками Будинку культури проводяться концерти тематичні вечори для 

відвідувачів клубу .  

        Крім того, проводиться активна робота з обдарованою молоддю міста. Вони 

постійно залучаються до участі у різноманітних масових заходах.  



 

 

Плідно працюють усі художні колективи та працівники закладу.  

Протягом року практикуються виїзні виступи колективів.  

Вокально-інструментальний ансамбль «Мулен Руж»  бере участь у багатьох різних 

заходах міста, громади, області.  

Народний чоловічий ансамбль «Козаки- козаченьки» - колектив який здобув 

прихильників як у селі так і в місті, він приймає участь у міських, районних та обласних 

заходах, є учасником багатьох фестивалів-конкурсів в м. Житомирі таких як 

Всеукраїнський фестиваль «Аве-Марія», Всеукраїнський фестиваль «А льон цвіте» ім. 

І.Сльоти, купальський фестиваль народної творчості «Зелене Купало в літо упало» в м. 

Корець Рівненської обл., лауреат V-го обласного фестивалю «Козацькому роду нема 

переводу» смт. Черняхів, лауреат I-го ступеню фестивалю хорової пісні пам’яті А. 

Пашкевича «Мамина вишня» неодноразово нагороджувався дипломами та подяками від 

районної державної адміністрації, обласного управління культури, відділу культури, 

сім’ї, молоді та спорту міської ради. 

Працівниками міського Будинку культури підготовлено і проведено цілий ряд 

заходів, зокрема: Новорічні гуляння і святкові розваги біля Б.К при зустрічі Нового року, 

вечір колядок, свято Водохреща, день Закоханих, відзначення Міжнародного жіночого 

дня 8 Березня, проводи зими зустріч весни «Масляна», концерт для родин загиблих воїнів 

АТО,  святковий концерт до Дня пам’яті та примирення”,  крім того, проведено святкові 

концерти з нагоди Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня захисту дітей,  Дня 

медичного працівника, Дня конституції та молоді,  дня державного службовця, 

проведено святково-розважальну програму до свята Івана Купала. 

Також супровід і участь в святкуванні престольних свят по старостатах 

Баранівської громади. 

Крім того, працівниками міського Будинку культури забезпечувався музичний 

супровід та озвучення всіх районних, міських та обласних заходів, спортивних змагань та 

футбольних матчів проведення репетицій під час організації шкільних випускних вечорів 

та районних святкових концертів.  

Поряд з цим керівництвом міського Будинку культури постійно проводиться 

робота щодо надання населенню міста, громадським та іншим організаціям 

різноманітних послуг (оренда приміщень, озвучення заходів, проведення платних 

дискотек і т. ін.). За рахунок цих коштів були здійснені ремонтні роботи та поліпшення 

матеріально-технічної бази закладу.  



 

 

Так, неодноразово надавалися в оренду концертний зал і сцена різним політичним 

партіям та громадським організаціям, здійснювалося озвучення їхніх зборів, конференцій 

тощо.  

     Також працівниками Будинку культури було забезпечено технічне обслуговування 

циркових вистав,  атракціонів надано територію та приміщення, підключено 

електропостачання, створено інші умови, необхідні для їх проведення). Завдяки цьому 

вдалося не тільки дещо покращити матеріально-технічну базу закладу, а й забезпечити 

населення міста, особливо дітей та молодь, цікавим та змістовним дозвіллям. 

Працівники міського Будинку культури працюють згідно з графіком, 

затвердженим відділом культури, сім’ї, молоді та спорту  робота  гуртків, творчих 

колективів і дискотек проводиться за окремим графіком.       

Звичайно, робота міського Будинку культури потребує вдосконалення, особливо в 

плані створення та організації роботи нових творчих об’єднань, клубів, гуртків та 

найбільша проблема це з керівниками цих підрозділів.   

           Планується проведення подальшого ремонту даху,  ремонт  зовнішньої сторони 
Б.К. ремонт сцени:  механізми підняття куліс, ремонт стін, підлоги, подальша заміна 
освітлення,  
поточний ремонт будови БК: заміна дверей  до сцени  та придбання спеціалізованих 
меблів, подальший ремонт ІІ-го поверху,  та студійної кімнати,  заміна електропроводки 
по БК. та встановлення нової щитової на сцені, 
по периметру БК встановити відливи,  
поточний ремонт літнього танцювального майданчику, 
пошиття сценічних костюмів для ВІА, квартету, солістів, костюмів та чобіт для жіночої 
групи хору та тріо, костюмів для ведучих, придбання  чохлів для сценічних костюмів. 
 
           Придбання стаціонарної апаратури, для озвучення заходів, радіо та стаціонарних 
мікрофонів, встановлення кабіни звукооператора в концертному залі. 
           
Начальник відділу культури,  
сім’ї, молоді та спорту                                                                                      Н. Б. Ошатюк 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

                                                 виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                    № 122 
 

Про роботу та господарську 
діяльність міського стадіону 
та ФОКу 

 

Виконавчий комітет Баранівської міської ради заслухавши звіт про роботу та 
господарську діяльність міського стадіону та ФОКу, встановив що на міському стадіоні 
та у фізкультурно-оздоровчому комплексі відбувалися змагання обласного та місцевого 
рівня згідно календарного плану спортивних заходів на 2018 рік. На території громади 
нараховується 81 спортивна споруда: 1 стадіон, 60 площинних споруд, 7 футбольних 
полів, 13 майданчиків з тренажерним обладнанням, 1 тенісний корт, 1 майданчик з 
синтетичним покриттям, 8 приміщень для фізкультурно- оздоровчих занять, 8 
спортивних залів, 1 фізкультурно-оздоровчий комплекс. Функціонує Баранівська дитячо-
юнацька спортивна школа, в якій працює 12 тренерів-викладачів та систематично 
займається 320 дітей з таких видів спорту: футбол, волейбол, легка атлетика та важка 
атлетика. 

 Постійно проводиться господарська робота в міському парку та фізкультурно-
оздоровчому комплексі: прибирання, висадка саджанців, ремонт альтанок та лавочок.  

Беручи до уваги все вищевикладене, керуючись ст.29, ст.52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Звіт про роботу та господарську діяльність міського стадіону та ФОКу взяти до відома. 

2.Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б,) здійснювати 
заходи для забезпечення ФОКу необхідними матеріально-технічними засобами.  

3. Директору міського стадіону (Драган О.М.):  

•підтримувати належний санітарний стан міського парку ім. В.О. Хоменка;  

•надавати пропозиції щодо покращення розвитку спорту серед молоді громади;  

• розробити відповідні заходи щодо покращення ландшафтного вигляду паркової зони та 
удосконалення культурно-оздоровчого відпочинку для населення. 



 

 

 4. Управлінню фінансів міської ради (Василевський О.В. ) передбачати відповідні 
видатки для забезпечення виплати заробітної плати працівникам міського стадіону та 
інших видатків захищених статей. 

 5.Контроль за виконанням та дотриманням 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 26.06.2018 р. № 122 

 
Інформація про роботу  

та господарську діяльність міського стадіону та ФОКу 
 
          На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа, в 
якій працює 12 тренерів-викладачів та систематично займається 320 дітей з таких видів 
спорту: футбол, волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ забезпечена 
необхідним спортивним інвентарем та спортивними спорудами. 
          Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту виданий наказ про покращення роботи 
Баранівської ДЮСШ щодо розвитку спорту, підготовки спортсменів до складу збірних 
команд області. З цією метою діють відділення ДЮСШ в смт.Першотравенськ, смт. 
Полянка та с. Кашперівка.         
          Протягом 2017 року вихованці ДЮСШ взяли участь у 44 обласних та 
всеукраїнських спортивних змаганнях, демонструючи гарні результати, зокрема: 
- на обласному турнірі з міні-футболу серед юнаків 2004-2005 р.н., присвяченому 27-й 
річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, команди Баранівської 
ДЮСШ вибороли І та ІІІ місця; 
- на Кубку України з легкої атлетики (м.Київ) вихованці тренера Баранівської ДЮСШ  
І.Л. Данилюка, які були у складі збірної команди Житомирської області, увійшли до 
десятки кращих легкоатлетів України; 
- команда Баранівської громади виборола ІІІ місце на відкритому чемпіонаті області з 
важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років (м.Новоград-Волинський); 
- на відкритому Кубку м.Боярка з таеквон-до чотири вихованці  вибороли нагороди у 
своїй ваговій категорії (тренер Д.В. Качура); 
- на відкритих чемпіонатах Житомирської області з легкої атлетики вихованці 
Баранівської ДЮСШ завжди є призерами даних змагань (тренери М.І. Мартинюк, 
І.Л.Данилюк); 
Також протягом вказаного періоду було проведено 26 місцевих спортивних змагань із 
олімпійських та неолімпійських видів спорту, 8 із яких мали статус відкритих 
чемпіонатів, у яких взяли участь команди з інших районів Житомирської області та 
інших областей України. Це відкритий Кубок Баранівської ОТГ з волейболу серед 
чоловічих команд пам’яті тренера Миколи Якобчука; відкритий чемпіонат громади з 
міні-футболу пам’яті директора Баранівського фарфорового заводу Олексія Хоменка; 
відкритий турнір Баранівської ОТГ з міні-футболу пам’яті В.П. Суса, 2 відкриті 
міжобласні турніри з баскетболу; відкритий обласний турнір з важкої атлетики; 
відкритий турнір з футболу серед юнаків 2004-2005 р.н., присвячений воїнам, загиблим в 
АТО; відкритий чемпіонат Баранівської ДЮСШ з легкої атлетики та 2 Спартакіади 
Баранівської ДЮСШ. 
          Для якісної підготовки та участі спортсменів громади в обласних та Всеукраїнських 
змаганнях за рахунок відділу культури, сім’ї, молоді та спорту проведено тренувальні 
збори для вихованців Баранівської ДЮСШ з футболу та легкої атлетики. 
          Відповідно до навчальних планів роботи шкіл забезпечено викладання фізичної 
культури у кількості 3-х тижневих годин у 1-4-х класах, 2-3-х тижневих годин у 5-9-х 
класах та 2-х годин у 10-11-х класах відповідно до Типових навчальних планів, 
затверджених Міністерством освіти і науки України. 



 

 

          Проводиться робота по залученню дітей і підлітків до роботи у спортивних секціях 
і гуртках. За даними відділу освіти у 2017 р. 42 % учнів ЗОШ залучені до занять 
фізкультурно-оздоровчої роботи. 
          Відповідно до спільного положення відділів освіти, культури, сім’ї, молоді та 
спорту Баранівської міської ради «Про проведення Спортивних ігор серед школярів ЗОШ 
2017-2018 навчальному році» проводяться спортивні змагання серед учнівської молоді з 
таких видів спорту, як міні-футболу, волейбол, баскетбол, тенісу настільний, шашки, 
шахи, легка атлетика, шкільне багатоборство, спортивний туризм. Крім того, регулярним 
є проведення змагань в рамках шкільних спартакіад, міжшкільні змагання з ігрових видів 
спорту (футбол, волейбол, баскетбол тощо). 
          В громаді велика увага приділяється розвитку спорту серед ветеранів. Протягом 
2017 року проведено 4 міських змагань серед ветеранів з волейболу, міні-футболу, тенісу 
настільного та шахів. Систематично займається фізичною культурою і спортом близько 
70 спортсменів ветеранів. 
          На території громади за ліцензією Міністерства освіти і науки України діє один 
спортивно-технічний клуб при Баранівській РО ТСОУ, в якому постійно займається 25 
чол. з військово-спортивних багатоборств та кульової стрільби.            
На виконання Календарного плану відділом культури, сім’ї, молоді та спорту було 
розроблено план заходів щодо підготовки та проведення на території громади заходів з 
нагоди Дня фізичної культури та спорту, Всеукраїнського олімпійського уроку та 
Олімпійського тижня.  
На виконання даного плану 29 вересня 2017 року на стадіоні м.Баранівка відбулася 
Спартакіада Баранівської ДЮСШ, у якій взяли участь вихованці Баранівського, 
Першотравенського, Полянківського та Кашперівського відділень ДЮСШ, які змагалися 
з футболу, волейболу, легкоатлетичної естафети та важкої атлетики.  
У 14 ЗОШ громади та у Баранівському професійному ліцеї було проведено Олімпійські 
уроки, класні години, спортивні змагання з  футболу,  міні-футболу  та   легкої   атлетики, 
волейболу, тенісу настільного. 
У зв’язку з великою суспільною значимістю проведення заходів, направлену на 
утвердження здорового способу життя, забезпечення розвитку олімпійського руху в 
Україні та залучення дітей до спорту протягом Олімпійського тижня в даних заходах 
взяли участь ветерани спорту, тренери-викладачі, провідні спортсмени та вихованці 
ДЮСШ. 
Крім того, на території громади протягом 2017 року відбулися такі масові спортивні 
заходи: 
- 12 травня 2017 року – спортивні змагання серед вихованців Баранівської ДЮСШ, 
присвячені Дню Європи в Україні, школярі змагалися у таких видах спорту: легка 
атлетика, футбол, волейбол; 
- 28 червня 2017 року – фінал Кубку Житомирської області з футболу 2017 року були 
присутні близько 3000 чол. 
- 12 листопада 2017 року – фінал Кубку з футболу пам’яті Валерія Стародубова серед 
ветеранів 40 років і старші.  
          Протягом 2017 року збірні команди громади приймали участь в обласних галузевих 
спартакіадах та обласних літніх сільських спортивних іграх Житомирщини. 
          За станом на 01.01.2018 року в районі нараховується 81 спортивна споруда: 1 
стадіон, 60 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків з тренажерним 
обладнанням, 1 тенісний корт, 1 майданчик з синтетичним покриттям, 8 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять, 8 спортивних залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          З 01 по 30 квітня 2017 року було організовано та проведено спільні заходи в рамках 
Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота», зокрема ремонт та 
облаштування спортивних споруд та майданчиків загальноосвітніх шкіл громади та в 
місцях масового відпочинку населення. У ході місячника проведено необхідні ремонтні 
роботи безпосередньо на кожній визначеній спортивній споруді. 



 

 

          За рахунок коштів місцевого бюджету проведено капітальний ремонт центральної 
трибуни та секторів міського стадіону.  
          Станом на 01.01.2018 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені до 
Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.  
          На галузь фізична культура і спорт в 2017 р. було виділено: на утримання 
Баранівської ДЮСШ виділено 602,8 тис. грн., спортивні заходи 48 тис. грн. 
 

 

Начальник відділу культури,  
сім’ї, молоді та спорту                                                                                      Н. Б. Ошатюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2018                                                                                                   № 123 
 
Про затвердження заходів щодо 
проведення в Баранівській громаді  
Дня Конституції України, Дня молоді  
 

З метою проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади Дня Конституції України, Дня молоді, відповідно до Указу Президента України 
від 22 червня 1994 року N 323/94 «Про День молоді», керуючись ст. 161 Конституції 
України та пп.3 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради    

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді, що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді у складі, що 
додається.   

3. Робочій групі з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді (Савчук В. А.) забезпечити 
виконання затверджених 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 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 26.06.2018 №  123 

ЗАХОДИ 

щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади Дня Конституції України, Дня молоді  

1. Забезпечити організацію та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади урочистих, культурно-розважальних заходів з нагоди Дня 
Конституції України, Дня молоді на міському стадіоні. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради   

28 червня 2018 року    

2. Розробити сценарний план для проведення на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади свята з нагоди Дня Конституції України, Дня молоді  
на міському стадіоні. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Червень 2018 року    

3. Забезпечити організацію та проведення фінальної гри розіграшу кубку з футболу 
Баранівської громади з нагоди Дня Конституції України на міському стадіоні. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   28 червня 2018 року    

4. Провести в культурно-освітніх закладах громади тематичні заходи, літературно-
мистецькі вечори, виховні години, присвячені історії становлення конституційного права 
в Україні, внеску видатних працівників у його розвиток. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради     

                                                                                                   Протягом червня 2018 року    

5.Відкрити у бібліотеках громади інформаційні полички, тематичні книжкові виставки.   

                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                     та спорту міської ради 



 

 

                                                                                     червень- липень 2018 року   

6. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди Дня 
Конституції України та Дня молоді. 

                                                                                                 Відділ діловодства та  

                                                                                                 організаційної роботи  

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 до 27 червня 2018 року 

7. Забезпечити святкове оформлення центральних вулиць Баранівки, пропаганду 
державної символіки та провести комплекс заходів з упорядкування території міста.   

                                                                                              Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                              комунального господарства 

                                                                                              міської ради 

                                                                                              до 28 червня 2018 року. 

8. Організувати та провести святкову дискотеку у міському парку. 

                                                                              Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                              та спорту міської ради 

                                                                              28 червня 2018 року   

 

9.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди Дня Конституції України та Дня молоді. 

                                                                             Відділ діловодства 

                                                                             та організаційної роботи міської ради 

                                                                             до 28 червня 2018 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Додаток  

 до рішення виконкому  

від 26.06.2018  № 123  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади Дня Конституції України, Дня молоді  

САВЧУК 

Василь Андрійович                                заступник міського голови, голова робочої групи 

 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                              керуючий справами виконкому, заступник  

                                                                  голови робочої групи  

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                      начальник відділу культури, сім’ї, молоді  

                                                                   та спорту, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                            головний спеціаліст з бухгалтерського обліку- 

                                                                 головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель  

ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                                  провідний спеціаліст з інформаційної роботи 

                                                                 відділу діловодства та організаційної роботи  

ПРИСЯЖНЮК 

Віктор Васильович                               заступник начальника відділу культури, сім’ї,  

                                                               молоді та спорту  

 



 

 

СІРУК 

Світлана Володимирівна                      методист 1-ї категорії відділу культури,  

                                                                сім’ї,  молоді та спорту  

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                              директор міського Будинку дитячої творчості  

 

ШЛЯХТЕНКО 

Вячеслав Васильович                           директор міського Будинку культури 

                                                                 ім. А. Пашкевича   

ДРАГАН  

Олександр Миколайович                      директор міського стадіону «Україна»  

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2018                                                                                                                  № 124 
 

 Про проведення на території 

 Баранівкої громади свята 

 Івана Купала      

З метою розвитку на території Баранівської громади народних традицій і звичаїв, 
привернення уваги громадськості до народних обрядів, керуючись пп.3 п.б ч.1 ст.38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської 
ради  

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської громади свята Івана 
Купала, що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення на території Баранівської громади 
свята Івана Купала у складі, що додається.   

3. Робочій групі з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята Івана 
Купала (Савчук В. А.) забезпечити виконання вище зазначених заходів.    

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

5. 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 26.06.2018 №  124 

ЗАХОДИ 

щодо проведення на території Баранівської громади свята Івана Купала  

1. Забезпечити організацію та проведення на території Баранівської громади урочистих, 
культурно-розважальних заходів з нагоди свята Івана Купала.  Свято провести 6 липня 
2018 року у міському парку ім. А. Хоменка. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   6 липня 2018 року    

2. Розробити сценарний план щодо проведення на території Баранівської громади свята 
Івана Купала. Провести конкурси та забезпечити нагородження учасників конкурсів. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Липень 2018 року    

3. Встановити сцену та інший реквізит, необхідний для проведення свята у міському 
парку ім. А. Хоменка.  

                                                                                             Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                             комунального господарства 

                                                                                             міської ради, відділ культури,  

                                                                                             сім’ї, молоді та спорту міської ради 

                                                                                             До 6 липня 2018 року 

5. Провести благоустрій території у місці проведення свята, забезпечити освітлення 
території в місці проведення свята, забезпечити електропостачання сцени та торгових 
точок під час проведення свята.  

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                  міської ради 

                                                                                                  До 6 липня 2018 року 

 

6. Організувати святкову виїзну торгівлю, тощо. 

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                   міської ради 



 

 

                                                                                                   6 липня 2018 року 

7. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів щодо проведення свята Івана Купала. 

                                                                                          Відділ діловодства та  

                                                                                          організаційної роботи  

                                                                                          міської ради 

                                                                                          До 6 липня 2018 року 

8.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди проведення свята Івана Купала. 

                                                                             Відділ діловодства 

                                                                             та організаційної роботи міської ради 

                                                                                         До 6 липня 2018 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             Додаток  

 до рішення виконкому  

від 26.06.2018  №124   

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади свята Івана Купала 

 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                заступник міського голови, голова робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                               керуючий справами виконкому, заступник  

                                                                   голови робочої групи  

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                      начальник відділу культури, сім’ї, молоді  

                                                                   та спорту, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства 

ДРАГАН  

Олександр Миколайович                      директор міського стадіону «Україна»  

   

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                   головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                                відділу діловодства та організаційної роботи  

                                                      

ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                                 провідний спеціаліст з інформаційної роботи 

                                                                 відділу діловодства та організаційної роботи  

ПРИСЯЖНЮК 

Віктор Васильович                               заступник начальника відділу культури, сім’ї,  

                                                               молоді та спорту  



 

 

СІРУК 

Світлана Володимирівна                      методист 1-ї категорії відділу культури,  

                                                                сім’ї,  молоді та спорту  

 

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                              директор міського Будинку дитячої творчості  

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                            головний спеціаліст з бухгалтерського обліку- 

                                                                 головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель  

ШЛЯХТЕНКО 

Вячеслав Васильович                           директор міського Будинку культури 

                                                                 ім. А. Пашкевича   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2018                                                                                                    № 125 
 

 Про святкування Дня рибака 

З метою розвитку на території Баранівської громади народних традицій і звичаїв, 
привернення уваги громадськості, проведенням заходів до Дня рибака та керуючись пп.3 
п.б ч.1 ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 
комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо святкування на території Баранівської громади Дня рибака, 
що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та святкування на території Баранівської громади 
Дня рибака у складі, що додається.   

3. Робочій групі з підготовки та святкування на території Баранівської громади Дня 
рибака (Савчук В. А.) забезпечити виконання затверджених заходів.  

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

5. 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 26.06.2018 №  125 

ЗАХОДИ 

щодо святкування на території Баранівської громади Дня рибака 

1. Забезпечити організацію та проведення на території Баранівської громади урочистих, 
культурно-розважальних заходів з нагоди Дня рибака.  Свято провести в с. Іванівка 
Смолдирівського старостинського округу на березі річки Смолка в межах гідроспоруди. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради, відділ  

                                                                                                   освіти міської ради   

                                                                                                   8 липня 2018 року    

2. Розробити сценарний план щодо проведення на території Баранівської громади Дня 
рибака. Провести конкурси та забезпечити нагородження переможців. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Липень 2018 року    

3. Встановити сцену та інший реквізит, необхідний для проведення свята у 
Смолдирівському старостаті. 

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                  міської ради, в. о. старости 

                                                                                                  Смолдирівського старостату 

                                                                                                   До 8 липня 2018 року 

4. Провести благоустрій території у місці проведення свята, забезпечити освітлення 
території в місці проведення свята, забезпечити електропостачання сцени та торгових 
точок під час проведення свята.  

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                  міської ради, в. о. старости 

                                                                                                  Смолдирівського старостату 

                                                                                                   До 8 липня 2018 року 

 

5. Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 



 

 

                                                                                                  комунального господарства 

                                                                                                   міської ради 

                                                                                                   8 липня 2018 року 

6. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів щодо святкування Дня рибака. 

                                                                                                 Відділ діловодства та  

                                                                                                 організаційної роботи  

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                  До 1 липня 2018 року 

 

7.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди проведення Дня рибака. 

                                                                             Відділ діловодства 

                                                                             та організаційної роботи міської ради 

                                                                                         До 1 липня 2018 року 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             Додаток  

 до рішення виконкому  

від 26.06.2018  № 125  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та святкування на території Баранівської громади Дня рибака 

 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                заступник міського голови, голова робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                               керуючий справами виконкому, заступник  

                                                                   голови робочої групи  

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                      начальник відділу культури, сім’ї, молоді  

                                                                   та спорту, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства 

ДОВГА 

Леся Юріївна                                        головний бухгалтер КУ «АМОР»                                   

 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                   головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                                відділу діловодства та організаційної роботи  

НЕСТЕРУК 

Сергій Якович                                        голова кооперативу «СМОЛКА-2017», 

                                                                 (за згодою)                                                    

ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                                 провідний спеціаліст з інформаційної роботи 

                                                                 відділу діловодства та організаційної роботи  

ПРИСЯЖНЮК 



 

 

Віктор Васильович                               заступник начальника відділу культури, сім’ї,  

                                                               молоді та спорту  

СВІНЦІЦЬКА 

Наталі Іванівна                                     директор КУ «АМОР» 

 

СІРУК 

Світлана Володимирівна                      методист 1-ї категорії відділу культури,  

                                                                сім’ї,  молоді та спорту  

 

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                              директор міського Будинку дитячої творчості  

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                            головний спеціаліст з бухгалтерського обліку- 

                                                                 головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель  

ШЛЯХТЕНКО 

Вячеслав Васильович                           директор міського Будинку культури 

                                                                 ім. А. Пашкевича   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2018                                                                                                    №126  
 

Про затвердження заходів щодо 
проведення фестивалю в селі Кашперівка 

 «Рушниками квітне Україна» 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  на 
території Баранівської громади фестивалю в селі Кашперівка «Рушниками квітне 
Україна», керуючись  ст.34 та пп.3 п. б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Затвердити заходи щодо відзначення на території Баранівської громади фестивалю в 
селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна», що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
фестивалю в селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна» у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
фестивалю в селі Кашперівка «Рушниками квітне Україна» (Кокітко Н. В.) забезпечити 
виконання вищезазначених заходів.  

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

5. 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 26.06.2018  № 126 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади фестивалю в селі Кашперівка 
«Рушниками квітне Україна» 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селі 
Кашперівка культурно-розважальних заходів. Фестиваль «Рушниками квітне Україна» 
провести 12 липня 2018 року на території Кашперівського старостинського округу в селі 
Кашперівка. 

Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                  та спорту міської ради, відділ освіти 

                                                                                  міської ради, в. о. старости 

                                                                                  Кашперівського старостинського округу 

                                                                                  До 12 липня 2018 року 

2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської 
громади фестивалю в селі Кашперівка за участю художньої самодіяльності будинку 
культури артистів м. Новоград-Волинський, с. Колодянка, смт. Довбиш, с. Смолдирів,  
смт. Полянка, художньої самодіяльності будинку культури с. Суємці, вихованців 
будинку дитячої творчості м. Баранівка, артистів міського Будинку культури ім. А. 
Пашкевича. 

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                та спорту міської ради,  

           в. о. старости 

           Кашперівського старостинського округу 

           До 12 липня 2018 року 

3. Організувати та провести виставку сучасних робіт майстрів різного жанру та 
забезпечити придбання призів для нагородження.   

                                                                                 Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                      та спорту міської ради, в. о. старости 

          Кашперівського старостинського округу 

                                              До 12 липня 2018 року  

4. Провести виставку робіт старостинських округів, визначити номінації та відзначити 
переможців.   

                                                                                 Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                        та спорту міської ради, в. о. старости 



 

 

                                                                              Кашперівського старостинського округу 

                                               До 12 липня 2018 року 

 

5. Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                   комунального господарства міської ради 

                                                   До 12 липня 2018 року 

6. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                     Відділ діловодства 

                                                                                   та організаційної роботи міської ради 
                                                                                  До 12 липня 2018 року 
7.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення на території Баранівської громади фестивалю в селі Кашперівка 
«Рушниками квітне Україна». 

                                                                       Відділ діловодства 

                                                                       та організаційної роботи міської ради 

                                                                       До 1 липня 2018 року 

Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

 до рішення виконкому  

від 26.06.2018  № 126  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади фестивалю в селі 
Кашперівка «Рушниками квітне Україна» 

 

КОКІТКО 

Наталія Володимирівна                       перший заступник міського голови, голова 

                                                                робочої групи 

САВЧУК 

Василь Андрійович                               заступник міського голови, заступник голови   

робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                     головний спеціаліст 

                                                                  відділу діловодства та організаційної 

                                                                  роботи міської ради, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                   начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства міської ради 

                                                                    

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                  начальник відділу діловодства та  

                                                                організаційної роботи міської ради 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                             керуючий справами виконкому 

                                                                

МУРАВСЬКИЙ 

Володимир Євгенович                            в. о. старости Кашперівського старостинського 

                                                                  округу 

 



 

 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                       начальник відділу освіти міської ради 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                  начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  

                                                               спорту міської ради 

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                        головний спеціаліст з бухгалтерського 

                                                             обліку- головний бухгалтер відділу  

                                                             бухгалтерського обліку  

                                                             та економічного розвитку, інвестицій  

                                                             та закупівель міської ради 

ШЛЯХТЕНКО 

Вячеслав Васильович                        директор міського Будинку культури 

                                                             ім. А. Пашкевича   

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

26.06.2018                                                                                                                № 127 
 
Про план роботи 
виконавчого комітету міської  
ради на ІІІ квартал 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан 
Л. Л. про план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2018 року, керуючись 
ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом 
роботи виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2018 року згідно 
додатку. 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та 
доповнення до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити виконання визначених 
заходів у встановлені терміни. 

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

 

 

 

Заступник міського голови                                                                               В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           рішення  
                                                                                                    виконавчого комітету  

                                                                                                від 26.06.2018 № 127 
 

 
ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 
на  ІІІ квартал  2018 року 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    
виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку за І півріччя 2018 
року 

27 липня Л. А. Цимбалюк Л. А. Цимбалюк 

2. Про підсумки виконання міського 
бюджету за І півріччя 2018 року. 

27 липня Л. А. Цимбалюк Л. А. Цимбалюк 

3. Про стан роботи виконкому міської ради 
із зверненнями громадян у І півріччі 2018 
року 

27 липня О. Д. Костецька О. Д. Костецька 

4. Про підсумки роботи КП «Баранівка 
міськводоканал» у І півріччі 2018 року 

27 липня Ю. С.Деревянко  Ю. С.Деревянко 

5. Про заходи щодо підготовки 
господарського комплексу до роботи в 
осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

27 липня С. А. Виховський  С. А. Виховський 

6. Про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради 
протоколів про адміністративні 
правопорушення у І півріччі 2018 році 

29 серпня Посадові особи 
апарату міськради 

Посадові особи 
апарату 
міськради 

7. Про підсумки роботи закладів освіти за 
2017-2018 навчальний рік та підготовку 
закладів до нового навчального року        

29 серпня Р. З. Николишин Р. З. Николишин 

8. Про дотримання земельного та 
природоохоронного законодавства на 
території Баранівської міської ради 

28 вересня О. Г. Шевчук  О. Г. Шевчук 

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю: 

- Рішення виконкому міської ради 
 
  

3. Організаційно-масові заходи: 
 

1. 
Підготовка та проведення на території 
Баранівської громади свята Івана Купала 

6 липня Савчук В. А. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 
 
 



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    
виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 

2. 
Підготовка та проведення в с. Кашперівка 
фестивалю «Рушниками квітне Україна» 

12 липня Кокітко Н. В. 

Савчук В. А. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Муравський В. Є. 

  
  
  

 

3.  
Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня Державного Прапора 

23 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

4. 
Підготовка та проведення заходів до Дня 
Незалежності України 
 
 

24 серпня 

 

 

Савчук В. А. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

 

 

5. 
Підготовка та проведення заходів до Дня 
міста 

8 вересня Савчук В. А. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

6. 
Забезпечити проведення засідань комісій 
виконкому (щодо розгляду заяв громадян 
для надання матеріальної допомоги, з 
питань захисту прав дітей, 
адміністративної, житлової, з питань 
будівництва), опікунської ради, 
громадської ради, молодіжної ради 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 

7. 
Прийом громадян з особистих питань, 
розгляд їх звернень 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 
 
 
 
 
 
 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

1. 
Інформування населення через засоби 
масової інформації про діяльність 
виконавчого комітету 
 

Протягом 
кварталу 

Костецька О. Д. 

Пилипко Л. О. 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

26.06.2018                                                                                                       № 128 
 
Про організацію обліку дітей  
дошкільного віку в  
Баранівській міській раді   
 
 
 

З метою забезпечення проведення обліку дітей дошкільного віку та забезпечення 
здобуття громадянами України повної загальної освіти, абз.3 ч.2 ст.19 Закону України 
«Про дошкільну освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 
“Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку ”, керуючись п. 4 
“б” ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради 
 
ВИРІШИВ:  
1. Затвердити новий склад робочої групи для організації обліку дітей дошкільного віку в 
Баранівській міській раді (далі – Робоча група) згідно з додатком. 
2. Робочій групі (Кокітко Н. В.) у своїй діяльності керуватися Положенням про Робочу 
групу для організації та проведення обліку  дітей дошкільного віку затвердженого 
рішенням виконавчого комітету міської ради № 141 від 27.06.2017 року «Про організацію 
обліку дітей дошкільного віку у 2017 році в Баранівській міській раді». 
 3. В. о. старост старостинських округів Баранівської громади щорічно надавати відділу 
освіти міської ради поіменні списки дітей за роками народження від 0 до 6 років станом 
на 20 липня та 20 грудня поточного року.  
4. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної освіти на території 
Баранівської міської ради, що додається. 
5.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти міської ради (Николишина Р. З.), контроль - на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н. В. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток   
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 

        від 26.06.2018 № 128 
 

Склад Робочої групи 
для організації обліку дітей дошкільного віку в Баранівській міській раді 

 
КОКІТКО 
Наталія Володимирівна 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова робочої групи 
 

НИКОЛИШИН 
Ростислав Зиновийович 
 

- начальник відділу освіти міської ради, заступник голови 
робочої групи  
 

СВІНЦІЦЬКА 
Світлана Миколаївна 

- методист відділу освіти міської ради, секретар робочої 
групи 

 
Члени робочої групи: 

 
 ВЛАСЮК 
Альона Дмитрівна 
 

- директор Баранівського ДНЗ «Сонечко» відділу освіти 
міської ради 

КУЧИНСЬКА 
Інна Володимирівна 
 

- начальник служби у справах дітей міської ради 
 

МУРАВСЬКА 
Олена Миколаївна 
 

- директор Зеремлянського ДНЗ відділу освіти міської 
ради 

   
ПОГОРІЛИЙ 
Руслан Володимирович 

- інспектор  ювенальної превенції сектору превенції 
Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП 
Житомирської області (за згодою) 
 

СЛУХІНСЬКИЙ 
Валерій Миколайович  
 

- дитячий лікар-педіатр Баранівської КЦРЛ  (за згодою) 
 

ЧЕРКАВСЬКА 
Юлія Юріївна 
 

- директор Явненського ДНЗ відділу освіти міської ради 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                Додаток   
          до рішення  

                                                                              виконавчого комітету 
                                                                                                міської ради 
          26.06.2018  № 128 

Території обслуговування 
за дошкільними навчальними закладами на території  

Баранівської міської ради 
№ 
п/п 

Назва ДНЗ Адреса Території 
обслуговування 

ПІБ керівника ДНЗ 

1. Баранівський ДНЗ 12700 
 м. Баранівка, 
вул.Звягельська,58а              

м. Баранівка,  
 
 

Власюк 
Альона Дмитрівна 

2. Полянківський ДНЗ 12742 
 смт. Полянка,  
вул. Шкільна, 9              

смт. Полянка Пітроченко Наталія 
Володимирівна 

3. Кашперівський ДНЗ 12741 
 с.  Кашперівка 
 вул. Центральна,5                        

с. Кашперівка, 
с. Озерянка,  
с. Гриньки,с.Жари 

Бабич 
Олеся Володимирівна 

4. Зеремлянський ДНЗ 12732 
 с. Зеремля 
вул Вишневецька,1 

с. Зеремля 
с. Середня,  
с. Вишнівка 

Муравська 
 Олена Миколаївна 

5. Вірлянський ДНЗ 12730 
 с. Вірля   
 вул. Центральна,12                                                              

с. Вірля, 
 с. Климентіївка 

Присяжнюк Наталія 
Миколаївна 

6. Суємецький ДНЗ 12717  
с. Суємці 
вул. Савчука,9   

с. Суємці,  
с. Володимирівка, 
 

Матвійчук Ірина 
Володимирівна 

7. Острожецький ДНЗ 12722 
 с. Острожок  
вул. Центральна, 95 

с. Острожок,  
с. Млини, 
с. Рудня 

Лавренчук  
Світлана Іванівна 

8. Рогачівський ДНЗ 12722 с. Рогачів  
вул. Новоград-
Волинська 167,а 

с. Рогачів Матвійчук 
 Ірина Анатоліївна 

9. Старогутянський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12744  
с. Стара Гута  
пров. Шкільний, 5              

с. Стара Гута 
с. Глибочок, 
с. Марківка 

Куцан 
 Наталія Анатоліївна 

10. Йосипівський ДНЗ  
при ЗОШ I ст. 

12737 
 с. Йосипівка  
вул. Щукіна,1   

с. Йосипівка,  
с. Табори 

Костриця 
 Наталія Анатоліївна 

11. Берестівський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12734 
 с. Берестівка  
вул.Лук’янівська,1а 

с. Берестівка Кундельська  
Світлана Василівна 

12. Мирославський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12735  
с. Мирославль 
вул. Центральна,1 

с. Мирославль Шандрук  
Лілія Вікторівна 

13. Смолдирівський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12714  
с. Смолдирів  
вул. Л.Українки,1а 

с. Смолдирів,  
с. Іванівка, 
с. Смолка 

Марчук 
 Галина Іванівна 

14. Явненський ДНЗ 
 при ЗОШ I-II ст. 

12727 
 с. Явне     
 вул.Лісничевська,9 

с. Явне, 
с. Ялишів,  
с. Лісове 

Черкавська 
 Юлія Юріївна 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                         Л. Л. Куцан 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
26.06.2018                                                                                                                     №129 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги громадянам Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової 
допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи 
протокол №5 від 22.06.2018 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, керуючись ст.34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
1.Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення матеріально-
побутових умов громадянам, які проживають на території Баранівської міської ради за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно 
додатку. 
2.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 45000грн. (сорок п’ять тисяч гривень) на рахунок управління 
соціального захисту населення міської ради для виплати 45000грн. (сорок п’ять тисяч 
гривень). 
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 
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 
 
26.06.2018                                                                                                                     №130 
 

 
Про виплату допомоги на поховання   
 

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували 
пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи 
протокол №5 від 22.06.2018 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2018 № 63 та керуючись 
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження 
Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, виконавчий 
комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського 
бюджету, передбачених для цієї мети згідно додатку. 
 
2.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 2000 грн. (дві тисячі гривень) на рахунок управління соціального захисту 
населення міської ради для виплати допомоги  2000 грн. (дві тисячі гривень). 
 
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 

 
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 
 
26.06.2018                                                                                                                   № 131 
 
Про внесення змін у рішення виконавчого 
комітету міської ради від 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», враховуючи звернення жителів громади, виконавчий комітет 
міської ради   

 
В И Р І Ш И В:   
1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету міської ради № 114 від 31 05.2018 «Про 
затвердження тарифів на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства Баранівської міської ради», а саме в п 4 
затверджених тарифів на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства Баранівської міської ради слова і цифри: 

- торгівлі рослинною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м/п -7,00 
- торгівлі молочною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м /п – 7,00 
- торгівля молоком -5,00 
- торгівлі іншими продовольчими товарами (1 пог. м. – до 50 кг) -7,00 

замінити словами і цифрами: 
- торгівлі рослинною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м/п -5,00 
- торгівлі молочною продукцією 1 особи з прилавка до 1 м /п – 5,00 
- торгівля молоком -2,00 
- торгівлі іншими продовольчими товарами (1 пог. м. – до 50 кг) -5,00. 

 
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 
 
26.06.2018                                                                                                                   № 132 
 
 
Про внесення змін у рішення виконавчого 
комітету міської ради від 19.02.2015 № 24  
«Про затвердження тарифів (цін) на  
послуги міської лазні, що надаються  
КП «Баранівка міськводоканал»   
 

Розглянувши лист комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» від 
07.06.2018 року №101, у зв’язку з зверненнями жителів громади щодо надання пільгових 
послуг міської лазні для дітей, керуючись п.2 ч.а ст.28, п. 1 ч.а ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 14,31 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету міської ради від 19.02.2015 р. №24 «Про 
затвердження тарифів (цін) на послуги міської лазні, що надаються КП «Баранівка 
міськводоканал», а саме п.1 даного рішення доповнити абзацом: 

• дітям віком до 14 років – 10,00 грн. 
2. Врахувати, що тарифи (ціни), затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням 
всіх податків та обов’язкових платежів і вступають в дію з дня їх оприлюднення. 
3.Директору КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю. С.) довести дані тарифи 
(ціни) до відома споживачів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                      В. А. Савчук 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 26.06.2018                                                                                                    № 133 
 
Про надання дозволу на розміщення  
об’єктів пересувної мережі сфери   
відпочинку і розваг – атракціонів 
          

З метою проведення розважальних заходів у рамках відзначення у м. Баранівка 
Дня Конституції України, Дня молоді та свята Івана Купала, розглянувши клопотання 
Лук’янець Т. А. про надання дозволу на розміщення об’єктів пересувної мережі сфери 
відпочинку і розваг – атракціонів та документи, додані до клопотання, керуючись ст. ст. 
30, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради    
ВИРІШИВ:   
 
1.  Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Лук’янець Тетяні Анатоліївні на 
розміщення об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і розваг – атракціонів (дитячий 
надувний батут Мега, батут надувний 2 шт., батут «Джамп», атракціон «Тир», 
електромобілі, розважальні атракціони «Боксер», «Молотобоєць», «Влучний кидок», а 
також на встановлення торгівельної палатки для продажу солодкої вати, попкорну, 
дитячої атрибутики з повітряними кульками) 28.06.2018 року та 06.07.2018 року на 
міському стадіоні ім. О. Хоменка за адресою: вулиця Соборна, м. Баранівка.   
 
2. Зобов’язати ФОП Лук’янець Т.А. забезпечити безпеку користувачів даних 
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та 
протипожежних норм.   
 
3. Встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів проводяться ФОП Лук’янець 
Т.А. за рахунок його власних коштів протягом строку на який видано цей дозвіл.   
  
4. 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 

26.06.2018                                                                                                                           №134 

 

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 об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка який перебуває у власності 
Кириленко Василя Григоровича поштову адресу: «ХХХХХ». 

2. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка який перебуває в рівних долях 
власності Рудніцькому Руслану Володимировичу та Рудніцькому Івану 
Володимировичу поштову адресу: «ХХХХХХХХХХ». 

3. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в с. Лісове який перебуває у власності 
Волошиної Лідії Павлівни поштову адресу: «ХХХХХХХХ». 

4. Зобов’язати Кириленко В.Г., Рудніцького Р.В., Рудніцького І.В., Волошину Л.П., 
внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.06.2018                                                                                                                           №135 

 

Про внесення змін у рішення 
виконкому міської ради 
від 31.05.2018 року №110  
«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. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради, від 
31.05.2018 року №110 «Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд» 
в п. 3 в частині адреси розташування об’єкта, а саме: 

            назву «вул. Звягельська, 5 а», замінити на «вул. Звягельська, 5 в» 
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 

26.06.2018                                                                                                                           №136 

 

Про внесення змін у рішення 
виконкому міської ради 
від 31.05.2018 року №108  
«Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна» 
 
 

Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради, від 

31.05.2018 року №108 «Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого 
майна» в п. 2 в частині адреси розташування об’єкта, а саме: 

            назву «вул. Софіївська, 43 а», замінити на «вул. Софіївська, 43 б» 
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 

26.06.2018                                                                                                                           №137 

 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасової  
споруди Пашкевич О.В. 
 
             Розглянувши заяву про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
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 провадження підприємницької діяльності», виконавчий комітет 
міської ради  

ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити Пашкевич Оксані Володимирівні, жительці м. Баранівка, місце 

розташування тимчасової споруди - гаража по ХХХХХХХХ. 
2. Зобов’ язати Пашкевич О.В.: 

1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої 
тимчасової споруди 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 та 
інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500) та 
встановлювати тимчасову споруду (гараж) у повній відповідності до паспорта 
прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасової споруди. 

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 

26.06.2018                                                                                                                           №138 

 

Про погодження дозволу на будівництво 
 

Розглянувши заяву Кавунець Л. В. про надання погодження дозволу на 
будівництво, керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити Кавунець Людмилі Василівні будівництво на власній земельній ділянці 

за адресою: вул. Зелена, 3, м. Баранівка Баранівського р-н., Житомирської обл. 
2. Зобов’язати Кавунець Л.В. замовити будівельний паспорт на будівництво за 

адресою: вул. Соборна, 20, м. Баранівка Баранівського р-н., Житомирської обл., у 
відділі містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

26.06.2018                                                                                                                           №139 

 

Про надання дозволу  
на розміщення реклами  
 

Розглянувши клопотання Настоятеля Свято-Різдва-Богородичного храму 
Української православної церкви про надання дозволу на розміщення вітання з 1030 
річницею хрещення Русі на рекламній конструкції типу біл борд, 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 Настоятелю Свято-Різдва-Богородичного храму Української 
православної церкви о. Романа Клима на розміщення вітання з 1030 річницею хрещення 
Русі на рекламній конструкції типу біл борд терміном  на 1 місяць з 01.07.2018 по 
31.07.2018 р. у м. Баранівка. 
2. Зобов’язати Настоятеля Свято-Різдва-Богородичного храму Української православної 
церкви о. Романа Клима укласти з Баранівською міською радою договір тимчасового 
користування біл-борду, на якому передбачено розмістити вищезгадану зовнішню 
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 – Настоятеля Свято-Різдва-Богородичного храму Української 
православної церкви о. Романа Клима. 
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 

26.06.2018                                                                                                                           №140 

 

Про надання дозволу на розміщення  
вказівника на бетонній опорі 
 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розміщення вказівника на 
бетонній опорі, 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 Душку Олександру Анатолійовичу на розміщення вказівника на 
існуючій бетонній опорі, встановленій у м. Баранівка, вул. Першотравенська, 17. 
2. Зобов’язати ФОП Душко О.А. укласти з Баранівською міською радою договір 
тимчасового користування бетонної опори, на якому передбачено розмістити 
вищезгаданий вказівник.  
3. Відповідальність за технічний стан вказівника, порушення вимог техніки безпеки під 
час його розташування та експлуатацію покласти на балансоутримувача (відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради) та розповсюджувача 
даного вказівника – ФОП Душко О.А.  
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 

26.06.2018                                                                                                                           №141 

 

Про погодження графіку роботи 

Розглянувши заяву ФОП Ковальчук Олени Олексіївни про погодження графіку 
роботи магазину «Aleks», керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Ковальчук О.О. графік роботи магазину «Aleks», який знаходиться 
за адресою м. Баранівка, вул. Звягельська, 40, згідно з додатком 1. 

2. Рекомендувати ФОП Ковальчук О.О.: 
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 1 
 до рішення виконкому 

                                                                                                    міської ради  
                                                                                                          від 26.06.2018 №141 

 
 

Г Р А Ф І К Р О Б О Т И 
 

 Магазину «Aleks» 

 за адресою м. Баранівка, вул. Звягельська, 40 

 Щоденно без вихідних днів 

 Початок роботи – 7:00 год.  

Закінчення роботи – 23:00 год.  

Без обідньої перерви  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                                     № 142 
 

 
Про заборону руху  
вантажних автомобілів  
 

          Відповідно до ст.ст. 26, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про дорожній рух», взявши до уваги інформацію заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради (Савчука В.А.) про 
виникнення соціальної напруги в результаті руху по ІІ провулку Гагаріна, м. Баранівка  
великовагового автотранспорту і нанесення значної шкоди інфраструктурі, виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
 
1.Заборонити рух вантажних автомобілів дорогою по ІІ провулку Гагаріна, м. Баранівка  
шляхом встановлення відповідних заборонних дорожніх знаків. (3.3 Рух вантажних 
автомобілів заборонено). 
2.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський 
С. А.): 

1) забезпечити встановлення відповідних заборонних знаків (3.3 Рух вантажних 
автомобілів заборонено); 
2) узгодити з Баранівським відділенням поліції Новоград-Волинського відділу поліції 
ГУНП в Житомирській області схеми розміщення дорожніх знаків на міських вулицях та 
встановити знаки дорожнього руху зазначені у п. 1 даного рішення відповідно ДСТУ 
3587-97,  ДСТУ 4100-02. 

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 
 
26.06.2018                                                                                                              №143 
 

Про видачу дубліката свідоцтва про 

право власності на житло    

              Розглянувши заяву щодо видачі дублікату свідоцтва про право власності на 
житло, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Видати Таборовській Наталії Миколаївні, жительці ХХХХХХХХ дублікат свідоцтва 
про право власності на житло по ХХХХХХХХХ, на ім’я ХХХХХХХ замість зіпсованого, 
що має силу оригіналу згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л. Л. Куцан.     

 
 

Заступник міського голови                                                                     В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                  
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                              №144 
 

Про встановлення тарифів на послуги  

з вивезення твердих побутових відходів  

для жителів селища та сіл  

Баранівської громади  

(проект регуляторного акту) 

  

         Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 
України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 
з вивезення побутових відходів», враховуючи  рішення громадських слухань, які 
відбулися по всіх населених пунктах громади по даному питанню, з метою затвердження 
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для селища та сіл 
Баранівської громади,  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. Встановити тарифи  на послуги з 
вивезення  твердих побутових відходів, що надаються відділом благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської ради для селища та сіл Баранівської 
міської обєднаної територіальної громади, у розмірі 10 грн./міс. з одного 
домогосподарства.  

2. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення твердих побутових відходів від 
домогосподарств для одиноких громадян та інвалідів 1-2 груп загального захворювання. 
3.Врахувати, що тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх 
податків та обов’язкових платежів та вступають в дію після офіційного опублікування 
проекту регуляторного акту в засобах масової інформації». 

2. Керуючій справами виконавчого комітету міської ради Куцан Л. Л. :   

- забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу регуляторного 
впливу згідно з вимогами чинного законодавства;  

- опрацювати надані зауваження та пропозиції й винести проект рішення про погодження 
виконавчим комітетом міської ради в терміни, передбачені чинним законодавством.    

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 



 

 

 

 

АНАЛІЗ 

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради  
«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

для жителів селища та сіл Баранівської громади» 

Назва регуляторного органу                               Баранівська міська рада  

Назва документу                                                  Аналіз регуляторного впливу 

Розробник аналізу регуляторного впливу         Виконавчий комітет Баранівської міської ради 
Відповідальна особа:                                           Куцан Людмила Леонідівна  

Контактний телефон                                           (04144) 42035  

Назва регуляторного акту: Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про 
встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів 
селища та сіл Баранівської громади».  

1.Визначення і аналіз  проблеми, яку передбачається розв’язати:   

Основна проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття цього регуляторного 
акту – це затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для 
жителів селища та сіл Баранівської громади економічно обґрунтованим витратам відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства, у результаті чого його діяльність 
стає збитковою.  

На території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади вивезенням твердих 
побутових відходів займається Баранівська міська рада (відділ благоустрою та ЖКГ). 
Рішенням громадських слухань, які відбулися по всіх населених пунктах Баранівської 
громади по даному питанню, погоджено затвердження тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів для селища та сіл Баранівської громади у розмірі 10 грн./міс. 
з одного домогосподарства (з урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів). 
Застосування діючих тарифів не відповідають фактичним витратам Баранівської міської 
ради, а подальше здійснення господарської діяльності в існуючих умовах може призвести 
до виникнення негативних наслідків. Таким чином, зазначена проблема потребує 
усунення шляхом прийняття рішення виконкому Баранівської міської ради «Про 
встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів 
селища та сіл Баранівської громади».  

 2.Визначення цілей місцевого регулювання:  

Основними цілями здійснення місцевого регулювання господарських відносин, які 
виникають в процесі надання населенню послуг з вивезення твердих побутових відходів 
є:  

визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів;  

ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;  

захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного 
стану території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади;  

сприяння ефективності в роботі у сфері вивезення побутових відходів;  

 забезпечення надходжень до бюджету громади.          

Метою здійснення місцевого регулювання є забезпечення діяльності надавача послуг та 
якісне надання послуг споживачам - у повному обсязі. Застосування тарифів, які 



 

 

пропонується затвердити рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради, 
забезпечить своєчасну виплату заробітної плати працівникам відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства, а також придбання необхідних матеріальних 
ресурсів для надання якісних послуг споживачам та  сплату податків до бюджету.  

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення 
встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу можливі такі 
альтернативні варіанти:  

Збереження існуючого стану. У даному випадку це призведе до зниження якості 
обслуговування споживачів, недоотримання встановленого рівня мінімальної заробітної 
плати, втрати кваліфікованих працівників. Дана альтернатива є неприйнятною.  

Тому перевагою вибраного нами способу регулювання є те, що в даному випадку 
формується тариф на послуги на вивезення твердих побутових відходів, який сприятиме 
стабільній роботі надавача послуг і утримуванню на належному рівні якості комунальних 
послуг.  

4. Механізм реалізації мети:      

 Вказану проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішенням виконавчого 
комітету Баранівської міської ради тарифів на вивезення твердих побутових відходів для 
жителів селища та сіл Баранівської громади, які надаються міською радою (відділ 
благоустрою та ЖКГ), виходячи із вартості 1м3 побутових відходів на рівні економічно-
обґрунтованих витрат для здійснення поточних витрат. Запропонований вихід із ситуації, 
що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: 
доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу 
прозорості та врахування громадської думки. Дане рішення підлягає оприлюдненню на 
сайті Баранівської міської ради та в місцевій пресі, і після цього набуває чинності.   
5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження 
запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості проведення й виконання 
вимог регуляторного акту. Запропоновані тарифи дадуть можливість відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства, своєчасно оплачувати за паливно-
мастильні матеріали, запасні частини для ремонту машин, оплачувати податки до 
бюджету та встановити заробітну плату працівникам, які надають послуги з вивезення 
твердих побутових відходів, гарантовану галузевою угодою, враховуючи прожитковий 
мінімум в Україні, а також, як наслідок, задоволення інтересів споживачів в наданні 
якісних послуг.   

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту:      
У разі ухвалення прийняття регуляторного акту та затвердження тарифів на послуги на 
вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади, 
очікується покращення якості послуг, які надає міська рада (відділ благоустрою та ЖКГ), 
за рахунок придбання необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів, одержання 
додаткового прибутку, який буде направлений на ремонт сміттєвозів та іншої техніки для 
своєчасного вивезення твердих побутових відходів, забезпечення, поліпшення  санітарно-
епідеміологічного стану громади, додержання вимог діючого законодавства з охорони 
навколишнього середовища, поповнення державного та місцевого бюджетів за рахунок 
своєчасної сплати податків.    

7. Визначення показників результативності регуляторного акту:     



 

 

Прийняття регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради 
«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для 
жителів селища та сіл Баранівської громади», які надаються міською радою (відділ 
благоустрою та ЖКГ), забезпечить:  

 ефективне і раціональне використання майна, що перебуває в комунальній власності 
територіальної громади міста;   

 стабільність в наданні послуг з вивезення твердих побутових відходів;   

 збалансованість економіки підприємства-надавача послуг.  

8. Обґрунтування запропонованого  терміну дії регуляторного акту:     

 Термін дії  запропонованого регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення  до 
нього змін, в залежності від факторів, які впливають  на формування тарифів, та чинного 
законодавства.     При  виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на 
дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні 
коригування.  

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акта в разі його прийняття.     

 Звіт про відстеження результативності регуляторного акту покладається на відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради. Заходами, за 
допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, 
буде аналіз даних фінансової звітності відділу. 

  10.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 
 
26.06.2018                                                                                                           № 145 

 

Про затвердження планових  

калькуляцій на 2018 рік на  

приймання, збирання та зберігання 

1 метра кубічного твердих побутових 

відходів на сміттєзвалищі 

 

    Керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 
України №1010 від 26.07.06 «Про  затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру 
економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих  побутових відходів, 
виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити планові калькуляції на 2018 рік вартості послуг з приймання, 
збирання і зберігання 1 метра кубічного твердих побутових відходів на 
сміттєзвалищі, що надаються відділом благоустрою та ЖКГ Баранівської міської 
ради для 2 та 3 груп споживачів (бюджетні установи, організації та інші 
споживачі, за винятком населення) на рівні собівартості цих послуг згідно 
додатком. 

2. Попередні тарифи на вищезазначені послуги, що надаються відділом 
благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради 
для 2 та 3 груп споживачів, затверджені рішенням виконкому від 29.09.2017 року 
№218 «Про затвердження планових калькуляцій на 2017 рік на приймання, 
збирання та зберігання 1 метра кубічного твердих побутових відходів на 
сміттєзвалищі», вважати такими, що втратили чинність. 

3. Тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх податків 
та обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.07.2018 р., але не раніше 
офіційного їх опублікування в місцевих засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконання цього 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 виконавчого комітету 

від 26.06.2018 №145 

 

 

ТАРИФИ 

на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

що надаються відділом ЖКГ та благоустрою міської ради для 2 та 3 груп споживачів 

 

№ 

п/п 

Групи споживачів Тарифи на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів 

(збирання, приймання і 
захоронення), грн./м3 

У т.ч. тарифи на 
послуги із 
зберігання 

(захоронення) 
твердих побутових 

відходів на 
міському 

паспортизованому 
МВВ, грн./м3 

1 2 група(бюджетні 
установи та 
організації) 

151,95 23,40 

2 3 група (інші 
споживачі) 

151,95 23,40 

 

Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку- 

головний бухгалтер відділу бухгалтерського  

та економічного розвитку, інвестицій  

та закупівель міської ради                                                                   Л. А. Цимбалюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                       № 146 
 

Про надання дозволу на  

демонстрацію фільмів 

 

         Розглянувши звернення депутата Баранівської міської ради Курбатова В. А. від 
21.06.2018 р. № 1577 про надання дозволу на демонстрацію фільмів соціального 
спрямування в рамках проекту «Кіно просто неба» на території Баранівської громади, з 
метою сприяння патріотичного виховання підростаючого покоління, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В:  

1.Надати дозвіл депутату Баранівської міської ради Курбатову Віктору Аліджановичу на 
демонстрацію фільмів соціального спрямування в рамках проекту «Кіно просто неба» в 
закладах освіти та закладах культури Баранівської громади протягом липня-вересня 2018 
року. 

2.Встановити години показу фільмів: початок - 21:00 год., кінець - 23:00 год. 

3.Відділу освіти міської ради (Николишин Р. З.) та відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.): 

1)здійснювати контроль за показами лічильника щодо використаної електроенергії під 
час демонстрації фільмів та надавати відповідні акти звірки депутату міської ради 
Курбатову В. А. для подальшої оплати за використану електроенергію. 

2)в години проведення кіносеансів надавати в безкоштовне користування 
звукопідсилювальну апаратуру. 

4. Депутату Баранівської міської ради (Курбанов В. А.) погодити графік демонстрації 
фільмів з відділом освіти міської ради та відділом культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради. 

5.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 
 
26.06.2018                                                                                                       № 147 

 
Про зміну місця проживання 
малолітніх дітей 
 

Керуючись ст.141, ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.72 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
КМУ від 24.09.2008 р. №866, розглянувши заяву Волошина Ю.В. щодо зміни місця 
проживання малолітніх дітей та визначення їх місця проживання з батьком, враховуючи 
протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради від 22.06.2018 року №1, враховуючи інтереси дітей, рівні 
права та обов’язки батька та матері щодо дітей, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради щодо 
недоцільності зміни місця проживання малолітніх ХХХХХХ., що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л.Куцан. 

 
 
 
Заступник міського голови                                                            В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
від 26.06.2018 р. №147 
 
 

Висновок 
служби у справах дітей Баранівської міської ради 

щодо недоцільності зміни місця проживання малолітніх дітей 
 

На розгляд засідання виконавчого комітету Баранівської міської ради надійшла 
заява від Волошина Юрія Вікторовича, ХХХХХХ., щодо необхідності зміни місця 
проживання малолітніх дітей ХХХХХХХХ.  
 Рішенням Баранівського районного суду ХХХХХХ шлюб між Волошиним Ю.В. 
та Волошиною Л.О., матір’ю дітей розірвано, дітей ХХХХХХХ до досягнення ними 
повноліття залишено проживати з матір’ю. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 31.07.2015 року 
№199 Волошину Ю.В. встановлено дні та години спілкування з малолітніми дітьми 
ХХХХХХХХ. 

Проте ситуація щодо участі у вихованні дітей між батьками залишається спірною. 
Службою у справах дітей здійснено обстеження житлово-побутових умов 

проживання обох батьків, проведено бесід  чи з батьками та у присутності мами з дітьми, 
зібрано ряд інших документів, які мають значення в даній ситуації.  

З’ясовано, що Кучерук Леся Олексіївна відповідально ставиться до виконання 
своїх батьківських обов’язків, не має значних проблем у здоров’ї, що заважало б 
належним чином піклуватися про дітей, відсутні шкідливі звички. У спілкуванні 
ХХХХХХ виявляють прихильність до матері.  

В свою чергу, Волошин Ю.В. бере участь у вихованні дітей, вчасно сплачує 
аліменти, використовує право на особисте спілкування з дітьми.   

Керуючись ст.ст.160, 161 Сімейного кодексу України, ст. 72 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866, враховуючи рівні права та 
обов’язки батька та матері щодо дітей вважаємо недоцільно змінювати місце проживання 
малолітніх ХХХХХХХ у зв’язку з відсутністю на те підстав.  

Право Волошина Ю.В. щодо участі у вихованні дітей, особистому спілкуванні з 
ними не порушується. 
 
 
 
Начальник служби  у справах дітей                                                         І. В. Кучинська 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                       № 148 
 
 
Про участь батька у вихованні дитини 
 

Керуючись ст.141, ст.157, ст.158 Сімейного кодексу України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.73 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
КМУ від 24.09.2008 р. №866, розглянувши заяву Гоп І.І. щодо встановлення днів та 
годин спілкування малолітнього сина з батьком Гопом О.А. та заяву Гопа О.А. щодо 
усунення перешкод у спілкуванні з сином, враховуючи висновок служби у справах дітей 
Баранівської міської ради, протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради від 22.06.2018 року №1, враховуючи вік 
та інтереси дитини, рівні права та обов’язки батька та матері щодо дитини, виконавчий 
комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити такий порядок побачення батька Гопа Олександра Анатолійовича з 
малолітнім сином ХХХХХХХХ у присутності мами Гоп І.І. або в присутності її 
батьків за місцем проживання дитини. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л.Куцан. 

 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                            В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                       № 149 
 
 
Про недоцільність позбавлення  
батьківських прав 
 

Керуючись ст.164 Сімейного кодексу України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України "Про охорону дитинства",  постановою 
Пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 року №3, Порядком провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866, розглянувши заяву Повальчук 
Г.П. щодо позбавлення батьківських прав Присяжнюка О.М. відносно ХХХХХХХ, 
враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради від 22.06.2018 року №1, виконавчий комітет міської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати недоцільним позбавлення батьківських прав Присяжнюка Олександра 
Миколайовича відносно ХХХХХХХХХ. 

2. Службі у справах дітей (Кучинська І.В.) здійснювати контроль за станом 
утримання та виховання неповнолітньої ХХХХХХ у сім’ї Повальчук Г.П. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л.Куцан. 

 
 
 
 
Заступник міського голови                                                            В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                       № 150 
 
 
Про участь батька у вихованні дитини 
 

Керуючись ст.141, ст.157, ст.158 Сімейного кодексу України, Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.73 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
КМУ від 24.09.2008 р. №866, розглянувши заяву Фасон Р.М. щодо встановлення днів та 
годин спілкування з ХХХХХХХХ, враховуючи висновок служби у справах дітей 
Баранівської міської ради, протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради від 22.06.2018 року №1, враховуючи вік 
та інтереси дитини, рівні права та обов’язки батька та матері щодо дитини, виконавчий 
комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити такий порядок побачення батька Фасона Руслана Миколайовича з 
малолітньою ХХХХХХХ у присутності мами Куцан Ольги Олегівни або в 
присутності її батьків за місцем проживання дитини. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л.Куцан. 

 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                            В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
26.06.2018                                                                                                       № 151 
 
Про хід виконання рішення виконавчого 
 комітету від 31.01.2018 року №6 «Про  
стан утримання та виховання малолітньої дитини» 
 

Враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконкомі Баранівської 

міської ради від 10.05.2018 року №11, керуючись ст. 150 Сімейного кодексу України, 

ст.3, ст.9, ст.12 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про 

освіту», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради щодо 
ухилення Христюк М.С. та Христюк В.М. від виконання своїх батьківських 
обов’язків щодо виховання малолітньої дитини, що додається. 

2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І. В.): 
1) порушити клопотання перед Баранівською КЦРЛ щодо проведення медичного 
обстеження Христюк В. М.; 
2)провести виїзне засідання комісії з питань захисту прав дітей 27.06.2018 року. 

3. Розглянути дане питання на черговому засіданні виконавчого комітету міської 
ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 

 
 
 
 

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

  

 

 

 
 
 
 



 

 

  
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
від 26.06.2018 р. №151 

 
Висновок 

служби у справах дітей Баранівської міської ради 
щодо ухилення Христюк М.С. та Христюк В.М. від виконання своїх батьківських 

обов’язків щодо виховання малолітньої дитини 
 
 

За адресою ХХХХХХХ проживає сім’я  Христюка Миколи Сергійовича та 
Христюк Віри Миколаївни, де виховується ХХХХХХХХ. 
У процесі роботи з сім’єю з’ясовано, що батьки неналежним чином виконують свої 
батьківські обов’язки передбачені чинним законодавством, яке виражається у тому, що 
дитині не проводять необхідні медичні обстеження та не забезпечують отримання 
початкової освіти. 

Згідно ст. 12 Закону України «Про освіту»: «Початкова освіта здобувається, як 
правило з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, 
повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року». 

Згідно ст.3. Закону України «Про освіту»: «Держава створює умови для здобуття 
освіти  особами з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних 
потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення 
факторів, що перешкоджають реалізації  прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері 
освіти». 

У ст. 9 Закону України «Про освіту» зазначені форми здобуття освіти. 
Таким чином для отримання освіти ХХХХХ. у її батьків є можливість обрати одну 

із форм навчання зазначених у Законі України «Про освіту». Але батьки ХХХХ. на 
запропоновані форми навчання дитини не погоджуються. 

Прохання, рекомендації медичних працівників, фахівців із соціальної роботи 
провести повне медичне обстеження дитині ХХХХХХХ. батьками ігноруються, в 
результаті чого невідомий стан здоров’я дитини. Крім того щеплення, які необхідні для 
відвідування дитячого садка та школи не зроблені. 

Христюк М.С. та Христюк В.М. не усвідомлюють значення своїх дій, ігнорують 
телефонні дзвінки фахівців із соціальної роботи, перешкоджають у проведенні 
обстеження соціально-побутових умов проживання дитини у сім’ї, не впускають до 
будинку, пояснюючи це різними неправдоподібними історіями. Таким чином умови 
проживання малолітньої дитини ХХХХХХХ невідомі.  

Згідно ч.2. т. 150 Сімейного кодексу України: «Батьки зобов’язані піклуватися про 
здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток». 

Згідно ч.3. т. 150 Сімейного кодексу України: «Батьки зобов’язані забезпечити 
здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя» 

Згідно ст.12 Закону України «Про охорону дитинства»: «Батьки або особи, які їх 
замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних іентересів 
дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та 
ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону». 

Христюк Віра Миколаївна та Христюк Микола Сергійович на обліку у лікаря-
психіатра Баранівської КЦРЛ не перебувають. 

 До Баранівського районного суду направлені адміністративні протоколи щодо 
Христюк В.М. та Христюк М.С., за ч. 1 ст.184 КУпАП. 



 

 

Питання про стан утримання та виховання малолітньої дитини в сім’ї Христюків 
розглядалося на засіданні опікунської ради від 09.01.2018 року, 10.05.2018 року та 
відповідно на засіданні виконавчого комітету Баранівської міської ради від 31.01.2018 
року. 

З 01.09.2017 року ХХХХХ була зарахована  до першого класу ХХХХХХ, так як у 
медичній довідці виданій Баранівською КЦРЛ не зазначено, що дитина має проблеми зі 
здоров’ям, внаслідок чого може самостійно відвідувати школу. Однак дитина  
відвідувала школу шість днів, батьки відмовилися водити дитину до школи 
аргументуючи це з однієї сторони тим, що дитина вже достатньо знає навчальний 
матеріал, а з іншої тим, що у класі та зі сторони вчителів їй загрожує небезпека. 

Управлінням соціального захисту населення, відділом освіти міської ради, 
дирекцією школи, відділенням поліції, старостатом вжито ряд заходів щодо залучення 
дитини до навчального процесу, проте ситуація в сім’ї залишається незмінною. 

Поряд з цим, почали надходити усні та письмові скарги відносно агресивних дій 
Христюк В.М. щодо своєї дитини ХХХХХ та інших дітей села. 

Враховуючи ситуацію, що склалася, відповідно ст. 150 Сімейного кодексу 
України, ст.12 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 3, ст. 9, ст.12 Закону 
України «Про  освіту» необхідно з звернутися із заявою до Баранівського районного суду 
з метою необхідності проведення медичного обстеження батьків Христюк В.М., Христюк 
М.С. та дитини ХХХХХХХ у примусовому порядку. 

 
 

 
 
 
Начальник служби                                              І.В. Кучинська 
 


