
 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2019                                                                                                                                    № 1 
 
 
Про підсумки роботи із зверненнями  
громадян, які надійшли до виконавчого 
комітету міської ради у 2018 році 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської 
ради О. Д. Костецької про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до 
виконавчого комітету  міської ради у 2018 році, виконком міської ради зазначає, що 
посадовими особами та службовцями виконавчого апарату міської ради проводиться 
відповідна робота на виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указів 
Президента України щодо розгляду звернень громадян.   

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та 
Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування», керуючись пп.1 п.б ч.1 ст.38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та забезпечення виконання в громаді вимог законодавства 
України щодо розгляду звернень громадян, виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської ради О. Д. 
Костецької про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до виконавчого 
комітету міської ради у 2018 році, що додається, взяти до відома.  
2. Керівникам структурних підрозділів міської ради: 

 1) зосередити увагу на забезпеченні виконання Закону України «Про звернення громадян» 
та  Указів  Президента України щодо розгляду звернень громадян;  

 2) продовжувати роботу щодо забезпечення належної організації прийому громадян з 
особистих питань.  

3. Відділу організаційно-кадрової роботи міської ради (Костецька О. Д.):  

1) постійно забезпечувати чіткий контроль за своєчасним розглядом звернень громадян 
посадовими особами міської ради з дотриманням встановлених термінів їх розгляду;   

2) звертати значну увагу на вирішення питань, порушених у зверненнях ветеранів війни та 
інвалідів, одиноких престарілих громадян, які проживають у складних матеріальних умовах;  

3) щоквартально інформувати міськвиконком про стан роботи із зверненнями громадян.  



 

 

 

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

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 30.01.2019 №1  

 
 

Інформація 

 про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до виконавчого комітету  
міської ради у 2018 році 

У своїй роботі зі зверненнями громадян виконком міської ради керується Законом 
України «Про звернення громадян» (із чинними змінами й доповненнями), Указом 
Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства, 
відповідними розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, 
міського голови, іншими нормативними документами з цього питання.  Значна увага 
звертається на організацію прийому громадян посадовими особами міської ради. Рішенням 
виконкому затверджено дні та години прийому громадян керівництвом міської ради. У 
багатьох випадках прийом здійснюється й поза встановленим графіком, адже громадські 
проблеми, які потребують негайного вирішення, можуть виникати в будь-які моменти. У 
виконкомі міської ради налагоджено облік усіх звернень, що надходять на розгляд, та 
контроль за їх вирішенням. Здійснюється також електронний облік звернень громадян та 
електронна звітність про хід їх розгляду. Щоквартально звіти про звернення громадян 
подаються в Баранівську райдержадміністрацію.  

На особистому прийомі у міського голови побувало -462 жителів громади, у першого 
заступника – 436 жителя громади, у заступника міського голови – 402, у секретаря ради – 
451. Протягом 2018 року прийнято 307 рішень виконкому, що стосувалися в основному 
надання дозволів на будівництво приміщень, узаконення самочинно збудованих об’єктів, 
надання матеріальної допомоги на поховання померлих громадян, котрі не працювали й не 
отримували інших соціальних виплат, вирішення житлових та інших питань. Незважаючи на 
вжиті заходи щодо посилення уваги до забезпечення життєвих потреб найбільш 
незахищених верств населення, все ще продовжує надходити велика кількість звернень від 
жителів громади на адресу міської ради. Станом на 01.01.2019 року надійшло 902 пропозиції, 
заяв і скарг громадян, у тому числі 55 колективних звернення. Серед них – 157 інваліди 
загального захворювання та 32 учасники АТО, 4 багатодітні сім’ї.  Найбільша кількість 
звернень стосувалася соціального захисту населення -681, питань сільського господарства -
21, комунального господарства та благоустрою - 107. Усе ще великою залишається кількість 
звернень з житлових питань -31. Більшість звернень громадян було задоволено або надано 
правову консультацію щодо порядку вирішення порушених у них питань.  

 

Начальник відділу організаційно– 

кадрової роботи міської ради                                                                  О. Д. Костецька 

 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2018                                                                                                                               № 2 
 

Про підсумки виконання  
Програми економічного і  
соціального розвитку за 2018 рік  
 

          Заслухавши та обговоривши інформацію 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, 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 згідно 
з додатком. 

 2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної 
громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу ввірених підприємств за 2018 рік, 
виявити причини допущених недоліків та розробити заходи щодо їх усунення. 

  3. Керівникам структурних підрозділів міської ради звернути увагу на ефективність 
використання ресурсів: земельних, виробничих, трудових, фінансових, реалізацію заходів з 
енергозбереження, залучення інвестицій, банківських кредитів та інших грошових ресурсів у 
виробничу діяльність, а також погашення заборгованості по всіх платежах до бюджету. 

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

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 



 

 

                                                                                 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                рішення виконавчого комітету 
                                                                                від 30.01.2019 р. № 2 
 
     

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

міста Баранівка за 2018 рік 
 

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. 

 
Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку  

об’єднаної територіальної громади Баранівської міської  ради необхідно відзначити , що 
фінансування заходів Програми на 2018 рік здійснювалось з урахуванням реальних 
можливостей міського  бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій.  

 
Баранівська міська рада  у 2018 році отримала  з державного бюджету субвенцію 

на формування інфраструктури в сумі 6 032,100 тис.грн.,  з них використано 6005,045 
тис. грн. на реалізацію таких проектів: 
- капітальний ремонт вуличного освітлення в місті Баранівка (вул.Тищика,  
вул.Звягельська, вул.Пашкевича, вул.Європейська, І-й пров. Мічуріна, 2-й пров. Садовий), в 
селах Явне, Мирославль, Марківка, Ситисько, Вірля, Острожок, Берестівка, Рогачів та 
Табори на суму 809,216 тис. грн.; 
 
- капітальний ремонт доріг в селах Вірля, Климентіївка, Кашперівка, Стара Гута, 
Глибочок, Марківка, Жари, Суємці, Йосипівка, Зеремля, Острожок, в смт. Полянка на суму 
2301,296 тис. грн.;  
 
- проведено ремонт огорожі у с. Табори на суму 105,598 тис. грн.; 
 
- капітальний ремонт - термомодернізація Опорного навчального закладу «Баранівська 
гімназія», співфінансування – 1255,217 тис. грн.;  

- Капітальний ремонт (термомодернізація) Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. (корпус №1)» 
Загальна вартість – 1421,679 тис. грн.; 

- Виготовлення проектної документації «Будівництво прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру» (співфінансування) – 112,039  
тис.грн. 
У 2018 році за сприяння народного депутата України Литвина В. М. отримано з 
державного бюджету субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій 
в сумі 989,00 тис. грн., які використані на: 
- капітальний ремонт та реконструкцію вуличного освітлення в селах Берестівка, 
Мирославль, Табори, Рогачів та в Баранівці на загальну суму – 155 тис. грн.; 



 

 

- придбання звуко-підсилюючої та музичної апаратури для закладів культури -75 тис. грн.; 
- капітальний ремонт приміщень для організації багатофункціонального центру реабілітації в 
м. Баранівка - 125 тис. грн.; 
- ремонт покриття в житловому будинку в м. Баранівка – 50,0 тис. грн.; 
- придбання меблів для дитячого відділення Баранівської КЦРЛ - 50 тис. грн.; 
- придбання музичної апаратури та музичних інструментів для Баранівського міського 
Будинку дитячої творчості та Баранівської школи мистецтв - 50 тис. грн.; 
- сухий басейн для ДНЗ Сонечко – 10 тис. грн. 
В грудні 2018 року за сприянням народного депутата Литвина В.М. виділено другий 
транш в сумі 474 тис грн., які будуть використані у 2019 році на: 

- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул Звягельській в м Баранівка, смт 
Полянка, с Табори, Зеремля, Марківка, Суємці, Берестівка, Мирославль на суму 
287 тис грн. 

- придбаннія компютерної техніки для Смолдирівської ЗОШ – 25 тис грн 
- придбання дитячого майданчика «Кукурузник» - 35 тис. грн. 
- придбання гумового покриття на дитячий майданчик – 50 тис грн.  
- придбання музичних інструментів для Баранівської школи мистецтв – 25 тис грн. 
- придбання комп’ютерної та копіювальної техніки для Комунального 

некомерційного підприємства «Центр Первинної Медико-Санітарної допомоги» - 
25 тис грн. 

- придбання компютерної техніки для Баранівської ЗОШ І-ІІ ступенів – 27 тис грн. 
- капітальний ремонт приміщень санітарних кімнат з вентиляційною системою у 

Баранівській гімназії – 75 тис. грн.  
У 2018 році кошти субвенції з обласного бюджету становлять 1 238,220 тис. грн., в т. ч.: 
- кошти депутата обласної ради Кокітко Н. В. (1024,82 тис. грн.) спрямовані на: 
-  придбання комп’ютерної техніки - 102,664 тис. грн.; 
-  придбання бензопил для старостатів – 63,910 тис. грн.; 
- придбання оргтехніки для міського Будинку культури та управління соціального захисту 
населення – 34,7 тис. грн.; 
- капітальний ремонт приміщення багатофункціонального центру реабілітації – 200,0 тис. 
грн.; 
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Звягельська м. Баранівка – 300, 0 
тис. грн.; 
- придбання концертних костюмів для школи мистецтв – 30, 0 тис. грн.; 
- поточний ремонт дорожнього покриття вул. Соборна та Пашкевича – 80,0 тис. грн.; 
- придбання сумок -  укладок для медичних сестер – 13, 1 тис. грн.; 
- придбання світлового обладнання для Будинку культури с. Марківка – 3,0 тис. грн.; 
- придбання суміші для підсипки доріг Баранівської громади – 40, 0 тис. грн.; 
- придбання комп’ютерної техніки для Баранівської КЦРЛ – 30,0 тис. грн.; 
- покращення матеріально-технічної бази для КНП «Центр ПМСД» - 85,0 тис. грн.; 
- покращення матеріально-технічної бази школи мистецтв та закладів освіти – 34, 4 тис. грн.; 
- придбання автомобільної гуми на автомобіль «Пежо» для швидкої допомоги м. Баранівка – 
8 тис. грн. 
- кошти депутата обласної ради Чорноморця О. П. (7,4 тис. грн.) спрямовані на 
придбання музичного та спортивного інвентарю для закладів культури. 
- кошти депутата обласної ради Шавлович О. Г.(40 тис. грн.) спрямовані на придбання 
телевізора та ноутбука для Баранівського ЗДО «Сонечко» та багатофункціонального 
пристрою для відділу освіти. 
- кошти депутата обласної ради Ейсмонт В. С. (80 тис. грн.) спрямовані на: 
- придбання багатофункціональних пристроїв для відділу освіти – 15, 0 тис. грн. 
- створення шкільного телебачення – 65,0 тис. грн. 
- кошти за сприяння Радикальної партії Олега Ляшка (28,5 тис. грн.) спрямовані на: 
- придбання медичного обладнання для Баранівської КЦРЛ – 15, 0 тис. грн.; 



 

 

- придбання оргтехніки для закладів освіти – 13, 5 тис. грн. 
- інша субвенція з обласного бюджету в сумі 65,5 тис. грн. спрямована на: 
-  придбання спортінвентарю, оргтехніки для закладів культури – 8,5 тис. грн.; 
-  придбання дверей для Баранівського комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» – 7 тис. грн.; 
- придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та осіб 
з їх числа – 50 тис. грн.; 
-  ДП «Житомирський облавтодор» проведено капітальний ремонт доріг в м. Баранівка 
по вул. Сонячна, пров. Старченка (згідно зведеного кошторисного розрахунку -1326,058 
тис.грн.). 

Органи місцевого самоврядування 

 

До структури  Баранівської міської ради входять: 
-  відділи та служби міської ради: 

� Відділ організаційно-кадрової роботи ; 
� Юридичний сектор; 
� Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель; 
� Відділ фінансів ; 
� Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства ; 
� Центр надання адміністративних послуг; 
� Реєстраційна служба; 
� Служба господарського забезпечення 

- відокремлені юридичні підрозділи: 
� Відділ освіти; 
� Управляння соціального захисту населення ; 
� Відділ культури, сім'ї, молоді і спорту;  
� Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності; 
� Служба у справах дітей; 
� ОСББ «Надія» 

- комунальні установи: 
� КП «Баранівка міськводоканал»; 
� КУ «Агенція місцевого органічного розвитку»; 
� КНП «ЦПМСД; 
� Баранівська КЦРЛ 

 
          В 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, виконкомів) на 
офіційному веб-сайті громади. Будь-які фінансові дії відображаються в електронній системі 
публічних закупівель ProZorro. 

На утримання органів місцевого самоврядування в 2018 році здійснено видатків на 
загальну суму 13 722,9 тис. грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 12 590,1 тис. грн.; 
- придбання ПММ, канц. товарів та господарських товарів -  396,5 тис.грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 264,9 тис. грн.; 
- видатки на відрядження – 46,7 тис. грн.; 
- оплата комунальних послуг 291,6 тис. грн.; 
- виплата винагороди  115,1 тис. грн.; 
- інші поточні видатки 18,0 тис. грн. 
 



 

 

За рахунок коштів місцевого бюджету впродовж 2018 року: 
- здійснено капітальний ремонт дороги по 2-му пров. Гагаріна в м. Баранівка – 1093,36  
тис. грн.; 
- поточний ремонт дороги по вул. Софiївська, I. Франка в м. Баранiвка – 53,930  тис. 
грн.; 
- відновлення дорожньої розмітки -27,1 тис.грн. 
- грейдерування доріг на суму 44,437 тис. грн.;  
- посипка доріг та очищення від снігу на суму 48,5 тис. грн.; 
- придбання щебеневої суміші на суму 65,0 тис. грн. 

 
Благоустрій населених пунктів ОТГ 

 

 Реалізацією на території Баранівської ОТГ державної політики в галузі житлово-
комунального господарства та благоустрою займається Відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської ради.   Загалом за 2018 рік витрачено 
5 949,3 тис. грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 3 651,6 тис. грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  1491,1тис.грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 49,7 тис. грн.; 
- оплата електроенергії  742,0 тис.грн.; 
- інші поточні видатки 15,0 тис. 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 2018 рік становлять 1 253,9 тис.  грн., з них: 
-  за вивіз сміття від населення 443,1 тис. грн.; 
-  за вивіз сміття від юридичних осіб та підприємців 508,8 тис. грн. 
-  від оренди торгового місця 64,1 тис. грн.; 
-  від оренди приміщення  27,5 тис. грн.; 
-  послуги ринку 129,4 тис.грн.; 
-  від послуг на поховання 54,4 тис.грн.; 
-  від видачі довідок 26,7 тис.грн.  
 

       Дані кошти були використані на придбання ПММ, господарських товарів та на оплату 
електроенергії. 
       За рахунок коштів місцевого бюджету впродовж 2018 року Для відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства придбано спецавтомобіль (автовишка), що дає 
можливість здійснювати висотні роботи в тому числі зрізання дерев на території 
Баранівської громади та розкидач піску, який кріпиться до трактора для посипання вулиць 
під час ожеледиці піщано-соляною сумішшю. 

 

Освіта 

 

            На території об’єднаної громади функціонує 13 ЗОШ, у яких навчається 2445 дітей, 
14 дошкільних навчальних закладів, що надають послуги у сфері дошкільної освіти. Станом 
на 01.01.2019 року в закладах є 36 груп : 30 дошкільних і 6  ясельних ,в яких виховується 657 
дітей,  в тому числі 6 дошкільних груп з короткотривалим перебуванням дітей, в яких 
виховується 97 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 39 гуртків, у яких займається 639 дітей  молодшого, середнього і 
старшого шкільного віку. 



 

 

У 2018 році здійснено всього видатків на галузь освіти 76,4 млн.грн. в тому числі за 
рахунок трансфертів 41,8 млн.грн. (54,7%), за рахунок власних доходів 34,6 млн.грн. (45,3%). 
- спільно з Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO реалізується 
проект з капітального ремонту - термомодернізації Опорного навчального закладу 
«Баранівська гімназія». Загальна вартість контрактної кредитної угоди – 6 896,262 тис. грн., у 
тому числі співфінансування інфраструктурної субвенції – 1 255,217 тис. грн., кошти 
місцевого бюджету –  465,832 тис. грн., кошти NEFCO 1 528 826 тис. грн.( І транш та частину 
ІІ траншу). Всього  сума кредиту – 4 949,86 тис. грн., роботи виконані на 60%; 

- реалізовано проект «Капітальний ремонт (термомодернізація) Полянківської ЗОШ І-
ІІІ ст. (корпус №1)» Загальна вартість – 1 421,679  тис. грн. 

- уведено в дію футбольне поле зі штучним покриттям на території ОНЗ «Баранівська 
гімназія». Загальна вартість – 1373,929 тис. грн., у т.ч.: співфінансування з місцевого 
бюджету – 623, 929 тис. грн., кошти фонду Мінрегіонбуду – 750 тис. грн.; 
- придбано шкільний автобус, вартість якого становить – 1,851 тис. грн., у т.ч.:  кошти 
місцевого бюджету – 540 тис. грн., кошти обласного бюджету – 1,311 тис. грн.  Автобусний 
парк відділу освіти тепер нараховує 8 транспортних одиниць, але й цього ще недостатньо. 
Усього шкільними автобусами підвозяться 384 учні шкіл, 51 вихованець дошкільних 
закладів, 139 педпрацівників; 

- для 1 класів у рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» придбано: 1. 
Комп’ютерне  обладнання мультимедійного контенту для НУШ: 

- субвенція 149300,00 грн.; 
- кошти у вигляді співфінансування 16589,00 грн. 

2. Меблі для НУШ: 
- субвенція 275940,00 грн.; 
- співфінансування 30660,00 грн. 

3. Дидактичні матеріали для НУШ: 
- субвенція 338130,00 грн.; 
- співфінансування 37570,00 грн. 

 
- придбано 56 путівок для оздоровлення учнів шкіл на базі Кам’янобрідського 

санаторію «Лісова казка» на загальну суму 325,8 тис. грн.; 

- розпочав роботу Баранівський міжшкільний ресурсний центр, на базі якого 
вивчається предмет «Технології» учнями ОНЗ «Баранівська гімназія» та Баранівської ЗОШ І-
ІІІ ст.№2 та працюють гуртки з технічної й обслуговуючої праці, 3-D-моделювання для дітей 
усієї громади за їхнім бажанням. 

        Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами освоєна : 

- на заробітну плату 28 400,00 грн.; 
- на придбання спеціалізованих засобів корекції 5 200,00 грн. 
-  

У 2018 році придбано книги у Баранівську ЗОШ №2 та Рогачівську гімназію для поповнення 
бібліотечного фонду: 

- за рахунок власних надходженнь – 11247,40 грн. 
 

 За рахунок коштів місцевого бюджету проведені поточні роботи, а саме: 
- ремонт димової труби котельні Смолдирівської ЗОШ – 66068,40 грн.; 



 

 

- ремонт системи водопостачання Острожецької ЗОШ – 25227,00 грн.; 
- послуги енергетичного аудиту – 27000,00 грн.; 
- ремонт системи водопостачання Рогачівського ДНЗ – 20749,00 грн.; 
- послуги консультаційні по управлінню проектом НЕФКО – 167000,00 грн.; 
- ремонт системи опалення Йосипівського ДНЗ  - 37480,00 грн.; 
- розроблено технічну документацію на земельні ділянки – 15618,46 грн.; 
- електровимірювальні роботи по ЗОШ та ДНЗ – 19373,00 грн.; 
- ремонт системи водопостачання та каналізації Баранівського ДНЗ – 55446,00 грн.; 
- ремонт системи теплопостачання Баранівської ЗОШ №2 – 53843,00 грн. 

 

Соціальна сфера 

 

       Станом на 01.01.2019 р. на обліку у центрі надання соціальних послуг УСЗН 
перебуває  286 одиноких непрацездатних громадян, із них:  

231 – на безкоштовному обслуговуванні; 
55 -  на платному обслуговуванні, 

Обслуговування здійснюють 29 соціальних робітників, 2-і медичні сестри та один 
соціальний робітник із комплексного ремонту. 
          За 2018 рік надано  126 773 послуги, із них 1 456 платних послуг  на суму  - 37,7 тис. 
грн.  
Медичними сестрами надано 11 373 соціально - медичних послуг для 1004 жителів 
м.Баранівки пільгових категорій та осіб , які опинилися у СЖО. 
        Соціальним робітником з комплексного ремонту надано 1048 послуг для 238 підопічних 
(порізка,порубка дров; чистка садків; дрібний ремонт та ін.). 
        Постійно ведеться робота по виявленню громадян, які потребують надання  соціально - 
побутових послуг (резерв - 65 чол.). 
        В 2018 році отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу в кількості 44 466 
од.  (16 380кг.), а саме: 
          - МБФ «Олива» в кількості 40767 од.  ( 14880 кг.) 

-  Коростенська філія МБФ «Відкрите серце»  в кількості 3029 одиниць (1500 кг.); 
- Фонд «Рідне Полісся»   (Стасюк В.І.) в кількості 670 одиниць. 

За звітний період видано гуманітарної допомоги в кількості 39494 одиниць для 2209 осіб, які 
опинилися у СЖО. 
          Здійснено виїзди по старостатах згідно графіку: с. Берестівка, Мирославль, с. Гриньки, 
с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Жари, с. Табори та перевірено роботу соціальних робітників, 
обстежено матеріально- побутові умови проживання  103 підопічних. 
         Надано соціальну допомогу для 15 – и осіб, які проживають на території ОТГ та 
опинилися в складних життєвих обставинах, щодо оформлення документів . 
 - 3 – х  осіб влаштовано в Бердичівський будинок-інтернат; 

- 2 особи влаштовано в БФ «Надія для всіх» смт. Довбиш; 
- 1 особу влаштовано в геріатричний пансіонат с.Іванівка. 

           01.02.2018р. було організовано захід для жителів громади та відвідано  музей 
“Поліська хата” у  смт. Полянка в рамках соціально-педагогічної послуги «Університет 
третього віку», а 01.10. 2018 року в Будинку культури ім. А. Пашкевича було проведено захід 
до  Дня людей похилого віку, Дня ветерана за участі колективів художньої самодіяльності 
«Поляночка», «Марківчанка», «Берегиня». 
           02.02.2018р. в центрі надання соціальних послуг було організовано зустріч батьків, які 
виховують дітей з  інвалідністю із народним депутатом Володимиром Литвином, а також із 
Баранівським міським головою Анатолієм Душком , депутатом Житомирської обласної ради 
Наталією Кокітко.  Батьки мали можливість розповісти про потреби та проблеми дітей з 
інвалідністю і якнайшвидшого відкриття реабілітаційного центру. 



 

 

           03.12. 2018 року в Будинку культури ім. А. Пашкевича було проведено захід до 
Міжнародного дня осіб з інвалідністю за участі працівників відділу культури, сім’ї , молоді 
та спорту міської ради. 

Станом на 01.01.2019р. на обліку в центрі надання соціальних послуг УСЗН 
Баранівської міської ради перебуває 46 сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах , в яких виховується 114 дітей. 
 Здійснено виїзди у 18 населених пункти громади, обстежено 223 сім’ї (повторно 349), які 
перебувають у складних життєвих обставинах.  
Для забезпечення комплексного підходу щодо розв’язання складних життєвих обставин 
фахівці із соціальної роботи співпрацювали з Баранівським відділенням поліції Новоград-
Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., представниками старостинських округів, 
медичними працівниками, РС УДСНС, представниками релігійних конфесій. 
          Профілактична соціальна робота з батьками проводилася щодо попередження наслідків 
безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, необхідності 
дотримання правил пожежної безпеки, підготовки дітей до школи, до осінньо-зимового 
періоду та інше.  4 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах взято під соціальний 
супровід. 
          Взято участь у проведені заходів до Міжнародного Дня захисту дітей (31.06.2018р.). 
         До Міжнародного дня людей з інвалідністю було благодійно надано 113 продуктових 
наборів для дітей з інвалідністю. 
         Взято участь у заході до Дня Святого Миколая, який відбувся 19.12.2018 року у 
Будинку культури ім. А.Пашкевича. 
         Рішенням сесії від 16.12.2017 р.№785 затверджено міську цільову соціальну Програму 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 
числа на 2018-2022 роки. За рахунок місцевого та державного бюджетів на умовах 
співфінансування у 2018 році в рамках даної Програми придбано 2 соціальних житла для 
осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. У вересні придбано 
квартиру №6 по вул. Софіївській, 6 в м. Баранівка Житомирської області (на умовах 
співфінансування коштів місцевого та обласного бюджетів за суму 100 тис. грн.). У грудні 
2018 року  куплено 2-гу за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 43, кв.42 Житомирської 
області (за суму 295 тис.грн.). 
 

За 2018 рік для 402 осіб та сімей, які опинилися в СЖО  надано 1642 соціальних 
послуг , а саме: - соціально-педагогічних – 180 
                           -  інформаційних – 1144 
                            - юридичних – 10 
                            - соціально-економічних – 308 
 
          У 2018 році проведено ремонтних робіт на суму 200 тис. грн.. в приміщенні для 
розміщення центру реабілітації: облаштовано санітарну кімнату, зроблено опалення, 
змонтовано пандус. За кошти бюджету участі покладено 165 кв.м. тротуарної плитки.  
         З метою реалізації на території громади державної політики з питань соціального 
захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності з 01.06.2018 року у 
структурі виконавчих органів ради діє служба у справах дітей Баранівської міської ради зі 
статусом юридичної особи. 
Штатна чисельність служби відповідає нормі ст. 4 Закону України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей» та складає 5 штатних одиниць (фактично 
працює - 4). 
При створенні служби у справах дітей міської ради відповідно враховано кількість дитячого 
населення в міській ОТГ, яке складає 60% дитячого населення району та кількість дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку 
ССД РДА. 
 



 

 

У 2018 році проведено 5 засідань Комісії з питань захисту прав дітей при виконавчому 
комітеті міської ради та ініційовано службою розгляд 32 питань, а саме: 

- Про встановлення днів та годин спілкування з малолітніми дітьми; 
- Про доцільність зміни місця проживання малолітніх дітей; 
- Про доцільність позбавлення батьківських прав; 
- Про необхідність залучення дитини до навчального процесу; 
- Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 

власності або право користування яким мають діти; 
- Про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 
- Про призначення опікунів /піклувальників над дітьми-сиротами,  дітьми, 

позбавленими батьківського піклування 
- Про стан утримання та виховання малолітніх дітей в сім’ях, де батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків; 
- Про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

      На засідання виконавчого комітету міської ради службою у справах дітей  винесено 
розгляд 33 питань щодо захисту особистих, майнових та житлових прав. За поданням служби 
у справах дітей рішенням виконавчого комітету міської ради: 

- Надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 7 дітям; 
- Влаштовано в сім’ї опікунів/піклувальників 5 дітей; 
- Надано 14 дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності 

або право користування яким мають діти; 
 
       Службою у справах дітей із залученням суб’єктів соціальної роботи дотичних до роботи 
з дітьми здійснено 89 обстежень матеріально-побутових умов сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 
 
Протягом 6-ти місяців 2018 року до служби у справах дітей надійшло 101 звернення 
громадян з питань діяльності служби у справах дітей. 
 
За дорученням міського голови представником служби у справах дітей взято участь у 10 
судових засіданнях по захисту прав та законних інтересів дітей. 
 
У грудні 2018 року службу у справах дітей на рівні ОТГ підключено до Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти».  
 

Культура,  Фізична культура і спорт 

 

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 24 заклад  культури клубного типу, а 
саме: 1 Будинок культури,  8 сільських Будинків культури, 15 сільських клубів. 

 
В 2018 році були проведені наступні культурні та спортивні заходи: 
 

№ 
п/п 

Заходи культури 
Зміст заходу 

Видатки 
(грн.) 

1 Святкування Водохреща 
 Різдвяний вернісаж 

5251,00 

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

140,00 



 

 

3 Вшанування пам’яті жертв Голокосту (покладання квітів) 518.00 

4 Покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам-афганцям 140,00 

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

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

13200.00 

7 Міжнародний День прав жінок і Миру 2172,00 

8 Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Мамина весна» 2130,00 

9 Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорової пісні пам’яті 
 А. Пашкевича «Мамина вишня»18000 –подарункові набори 

47489,50 

10 Обласний фестиваль ветеранських колективів 1116,00 

11 Конкурс хореографічного мистецтва «В ритмі танцю» 1040,00 

12 Конкурс дитячої та юнацької хорової творчості 1040,00 

13 Урочистості з нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення та 
Перемоги українського народу над фашизмом у ІІ світовій війні 
(покладання квітів) 

680,00 

14 Літературно-музичне свято до Дня матері та день героя с. 
Мирославль 

6675,00 

15 Свято Трійці (с. Смолдирів) 7560,00 

16 День рибалки 25810,00 

17 Свято Івана Купала 5434,00 

18 Свято Рушника (с. Кашперівка) 10000,00 

19 Лесині джерела 637,50 

20 Творчий вечір Пасічника М П 280,00 

21 День незалежності України (покладання квітів) 77,00 

22 Святкування Дня селища Полянка 9500,00 

23 Святкування дня Села (с. Марківка, с. Глибочок) 5500,00 

24 День вшанування пам’яті загиблих учасників АТО  5500,00 

25 Урочистості до Дня міста Баранівка 68230,00 

26 Святкування Дня села Рогачів    4423,00 
4423,00 27 Всеукраїнський фестиваль «Феєрія зірок» 5000,00 

28 Святкування Дня Села (с. Вірля) 5001,00 

29 Святкування Дня Села (с. Климентіївка) 5001,00 

30 Святкування Дня Села (с. Суємці, с. Жари) 
 

5051,00 

31 Святкування Дня села Острожок 4851,00 
4851,00 32 Урочистості до Дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 
25000,00 

33 День захисника України 1240,00 

34 День гідності та Свободи (покладання квітів) 100,00 



 

 

35 День пам’яті жертв Голодомору (покладання квітів) 280,00 

36 День пам’яті жертв Голодомору Полянки (покладання квітів) 180,00 

37 50 років школи мистецтв 22250,00 

38 Заходи до Дня Святого Миколая 19800,00 

39 Урочисте відкриття міської Новорічної ялинки 10000,00     

 Разом 315119,00 

         Крім того в 2018 році проведено творчі звіти колективів художньої самодіяльності 
клубних закладів  Баранівської ОТГ. 
 
       Заходи спорту: 
 
      Проведено 73 регіональних змагання з олімпійських видів спорту на фінансування яких 
витрачено 90,8 тис. грн. 
      Прийнято участь у 9 всеукраїнських змаганнях  з олімпійських видів спорту  на які 
витрачено 17,6 тис. грн. 
      Згідно рішення сесії Баранівської міської ради в 2018 році перераховано фінансову 
підтримку футбольному клубу «Керамік» в сумі 247 000,00 грн. 
       На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа, в якій 
систематично займається 320 дітей з таких видів спорту: футбол, волейбол, легка атлетика та 
важка атлетика. ДЮСШ забезпечено необхідним спортивним інвентарем та спортивними 
спорудами. 
          Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту у вересні 2018 р. 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 даного періоду проведено 31 місцевих змагань, взяли участь                   у  42  
обласних та у 9 Всеукраїнських спортивних змаганнях. Також вихованці Баранівської 
ДЮСШ юнаки 2006-2007 рр.н. взяли участь в м.Луків, Республіка Польща в Міжнародному 
Турнірі з футболу під девізом «Добре місце для спорту», демонструючи гарні результати, 
зокрема: 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з легкої в приміщенні серед дорослих (2000 р.н. 
та старші) та юнаків (2001-2005 р.н.) 12-13 січня 2018 р. м.Житомир. Юнаки – VI місце. 
- Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків (2001 р.н. та молодші) з 
28.01. по 01.02.2018 р. м.Суми. 

- Хоменко Софія у складі збірної команди Житомирської області приймала участь у цих 
змаганнях (біг 60 м. 200 м.). 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед спортсменів ДЮСШ 
(2000 р.н. і молодші) 17-18 січня 2018 року  смт.Першотравенськ -  Баранівська ДЮСШ –  І 
місце. 
- Чемпіонат Житомирської області з міні-футболу «Даруймо радість дітям» (діти 2005 р.н.) 
ФОК м.Баранівка 06.02.2018 р. – І місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з легкоатлетичного двоборства серед юнаків та 
дівчат (2003 р.н. та молодші) в приміщенні 24 лютого 2018 р.: 

- 60 м + 200 м – Хоменко Софія - І місце; 
- 60 м + 800 м – Куцан Інна  - І місце; 
- 60 м + 400 м – Давидюк Магдалина – IVмісце; 
- 60 м +1500 м – Андрухова Каріна – ІІ місце; 
- 60 м + 200 м – Огородник Денис – І місце; 
- 60 м + 400 м – Радчек Денис – ІІ місце. 



 

 

- Чемпіонат України серед спортсменів ДЮСШ, СДЮШОР, спеціальних навчальних 
закладів спортивного профілю з важкої атлетики  
04-09.02.2018 р. м.Харків.  
Баранівська ДЮСШ – X місце. 
- Першість Житомирської області ВДФСТ «Колос» з футзалу серед ДЮСШ (2007 р.н.) 20 
лютого 2018 р. смт.Головіно – ІІІ місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирьскої області з важкої атлетики серед спортсменів юніорів 
(19998 р.н. і молодші) 01-02.03.2018 р. м.Новоград-Волинський. Баранівська ДЮСШ – ІІ 
місце. 
- Всеукраїнські змагання ГО «ВФСТ «Колос» з міні-футболу                             смт. 
Немішаєве, Київської обл. 09.03.2018 р., Баранівська ДЮСШ - ІІ місце. 
- Чемпіонат Житомирської області з волейболу серед вихованців ДЮСШ (дівчата) 16-17 
березня 2018 року. м.Житомир – ІІІ місце. 
- Чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед дітей (2005 р.н. та молодші)  16-
17 березня 2018 року. смт.Першотравенськ – І місце. 
- Чемпіонат України серед юніорів до 20 років з важкої атлетики м.Берегове 27-31 березня 
2018 р. 

- Падун Альона (вагова категорія 48 кг) – VI місце; 
- Броннікова Вікторія (вагова категорія 75 кг) – IX місце 

- Відкритий чемпіонат з легкої атлетики м.Житомир (закрите приміщення) 11 квітня 2018 р. : 
- Хоменко Софія 60 м. – І місце; 
- Куцан Інна 400 м. – IVмісце; 
- Естафетний біг (хлопці) – І місце. 

- Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 років Всеукраїнського відкритого турніру 
пам’яті Героїв Чорнобиля з важкої атлетики     м.Славутич 14-18.04.2018 р.: 

- Майорова Ілона (вагова категорія 40 кг) – X місце; 
- Давидюк Єлизавета (вагова категорія 58 кг) – VIIIмісце; 
- Бронікова Вікторія (вагова категорія 69 кг) – ІІ місце. 

- Фінал Всеукраїнських змагань ГО «ВФСТ «Колос» з міні-футболу серед юнаків (2005 р.н.) 
20-22 квітня 2018 р. м.Хотин  Чернівецька обл.- IV місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед юнаків до 12 років 
(2001 р.н. та молодші) 26-27 квітня 2018 р. смт.Першотравенськ –  І місце. 
- Чемпіонат області з волейболу серед вихованців ДЮСШ (юнаки)        27-28 березня 2018 р. 
м.Житомир – ІІ місце. 
- Фінальні змагання на приз «Шкіряний м’яч»   
30 квітня -  м.Новоград-Волинський - юнаки 2007 р.н. – ІІ місце; 
                 -  м.Радомишль - юнаки 2005 р.н. – ІІ місце. 
- Відкритий чемпіонат Житомирської області з легкої атлетики серед дорослих, юніорів 
(1999-2000 р.н.) та юнаків (2001 р.н. та молодші) м.Бердичів 12 травня 2018 року: 
- Хоменко Софія              біг 100 м – ІІІ місце; 
- Бочарова Юлія              біг 100 м – ІІ місце; 
- Хоменко Софія              біг 400 м – IVмісце; 
- Барвінок Богдан            біг 100 м – ІІ місце; 
- Іщук Дмитро                 біг 200 м – ІІ місце; 
- Колбут Владислав         біг 200 м – ІІ місце. 

- Чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років з важкої атлетики м.Чорноморськ 10-
15 травня 2018 року: 
- Броннікова Вікторія (вагова категорія 75 кг) – VI місце; 
- Жулінська Каріна (вагова категорія 69 кг) – IX місце. 

- Міжнародний турнір з футболу  серед юнаків 2006 р.н., республіка Польща  м.Луков – 22-
23 липня 2018 року – IV місце (12 команд). 



 

 

- Всеукраїнські змагання з футболу серед юнаків 2006 р.н. «Даруймо радість дітям» 
м.Скадовськ 
1-8 липня 2018 року – Х місце (18 команд). 
- Всеукраїнські змагання з футболу серед юнаків 2005 р.н. «Даруймо радість дітям» 
м.Скадовськ 
8-15 липня 2018 року (2005 р.н.) -  V місце (16 команд). 
- Чемпіонат України серед молоді до 23 років з важкої атлетики м.Коломия, ФСК 
«Локомотив» 07-11 серпня 2018 року: 
- Верхогляд Христина (вагова категорія 69 кг) – VI місце; 
- Бронікова Вікторія (вагова категорія 75 кг) – VIII місце; 
- Гаврилюк Тетяна (вагова категорія 90 кг) – IV місце. 
- Змагання з легкоатлетичної естафети у залік Спортивних ігор школярів Житомирської 
області (2018-2019 н.р.) 15 вересня 2018 р. м.Коростишів. Команда Баранівської громади – І 
місце серед громад Житомирської області. 
- Чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед ДЮСШ -                       21 вересня 
2018 року смт.Першотравенськ, І місце Баранівська ДЮСШ. 
- Чемпіонат України з важкої атлетики серед дівчат до 15 років, 08-12 жовтня 2018 року м. 
Миколаїв). 
- Броннікова Вікторія стала чемпіонкою України.  

Також протягом вказаного періоду було проведено 34 місцевих спортивних змагань 
із олімпійських та не олімпійських 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 Василя Хоменка; 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 та 
відкриті чемпіонати 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. 
          Стан розвитку фізичної культури і спорту було заслухано на засіданні виконкому 
Баранівської міської ради.         
          Відповідно до спільного положення відділів освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради «Про проведення Спортивних ігор серед школярів ЗОШ 2018-2019 
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 2018 
року проведено 4 міських змагань серед ветеранів з волейболу, футболу, тенісу настільного 
та шахів. Систематично займається фізичною культурою і спортом близько 70 спортсменів 
ветеранів. 
         Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей                         з 
обмеженими фізичними можливостями. Створені умови для заняття  регбі на інвалідних 
візках.        
          Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл.  
          7 вересня у спортивній залі Вінницького державного педагогічного університету ім. 
М.Коцюбинського м.Вінниця відбувся II відкритий Чемпіонат України з регбі на візках. За 
результатами Другого відкритого регіонального чемпіонату з регбі на візках переможцем 
стала команда з Житомирщини «Спарта». 



 

 

          Відповідно до затвердженого плану проведення заходів з нагоди Дня незалежності 
України 24 серпня 2018 року на Міському стадіоні відбулася перша Спартакіада серед 
команд старостинських округів Баранівської громади, в якій взяли участь 9 збірних команд.  
Змагання проводились з таких видів спорту: міні-футбол, волейбол, легка атлетика, теніс 
настільний, шахи, кульова стрільба, штовхання ядра та пертягування канату. Переможці та 
призери Спартакіади були нагороджені кубками, грамотами. Загальна кількість учасників, 
які взяли участь в даній Спартакіаді близько 200 чол. 

На виконання плану заходів щодо підготовки та проведення на території громади 
заходів з нагоди Дня фізичної культури та спорту, Всеукраїнського олімпійського уроку та 
Олімпійського тижня 8 вересня 2018 року на Міському стадіоні відбулася футбольна зустріч 
розіграшу Суперкубку громади з футболу.  

Також в Баранівській ДЮСШ, в 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 Міському стадіоні 18 травня 2018 р. завершився обласний етап ІХ 
спартакіади серед збірних команд органів місцевого самоврядування, який проходив під 
традиційним гаслом «Спорт об’єднує всіх в одну команду». 
          Протягом 2018 року збірні команди громади приймали участь в обласних галузевих 
спартакіадах та обласних літніх сільських спортивних іграх Житомирщини та зайняли 7 
загальнокомандне місце. 
          За станом на 01.01.2019 року в районі нараховується 82 спортивні споруди: 1 стадіон, 
61 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків з тренажерним обладнанням, 1 
тенісний корт, 2 майданчика з синтетичним покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-
оздоровчих занять, 8 спортивних залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          З 01 по 30 квітня 2018 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. 
          Разом з тим збірні команди Баранівської ДЮСШ 2006 та 2008 років народження взяли 
участь в Чемпіонаті Житомирської області з футболу серед юнаків U-12 та U-10. 
          Вихованці Баранівської ДЮСШ 2002 та 2004 рр.н. взяли участь                          в 
повноцінному Чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської області. 
          Футбольний клуб «Керамік» брав участь в Першості Житомирської області з футболу 
2018 р. зайняв ІІ місце та футбольна команда «Баранівка» в Чемпіонаті Житомирської 
області з футболу серед ветеранів 40+ зайняла ІІІ місце. 
          Постійно проводяться фінали обласних галузевих Спартакіад, футбольних матчів 
обласного рівня та дитячі футбольні турніри обласного та Всеукраїнського рівнів. 
          За сприянням Житомирської обласної ради був організований та проведений обласний 
щорічний конкурс «Краща спортивна громада Житомирщини», в якому перемогу виборола 
Баранівська ОТГ. За рахунок коштів обласного бюджету за перемогу в даному конкурсі 
проведено капітальний ремонт підтрибунних приміщень (роздягалень) центральної трибуни 
Міського стадіону.  
          Станом на 01.01.2019 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені до Єдиного 
електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.          
          На галузь фізична культура і спорт в 2018 р. було виділено: на утримання Баранівської 
ДЮСШ виділено 726,56 тис. грн., спортивні заходи 123,5 тис. грн. 
           



 

 

         Баранівська громада зайняла перше місце в щорічному конкурсі «Краща спортивна 
громада Житомирщини» та отримала фінансове заохочення в сумі 200 тис.грн. Ці кошти 
направлено у фізкультурно-оздоровчий комплекс на ремонт роздягальні, купівлю меблів, 
туалету блокового, газонокосарки, кущоріза і бензопили. Придбали також комп’ютер для 
ДЮСШ. 

 

Охорона здоров’я 

 

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

      КУ «Баранівський центр ПМСД» Баранівської міської ради було реорганізовано 
шляхом перетворення в КНП «Центр ПМСД» Баранівської  міської ради з 01.04.2018 року. 
На І півріччя 2018 року було виділено 4 685,985 тис. грн. медичної субвенції. З 01.07.2018 
року заключено договір з НСЗУ на послуги по наданню первинної медичної допомоги 
населенню Баранівської ОТГ та Першотравенської селищної ради. 

     За ІІ півріччя від НСЗУ надійшло 6 511,959 тис.грн. за надані медичні послуги та 775, 
8 тис. грн. з бюджету Баранівської міської ради. 

      Кошти місцевого бюджету було витрачено на оплату комунальних послуг, та 
відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення (онкохворі, гемодіаліз, 
туберкуліну, і т.д.). 

      Поточні та капітальні ремонти в 2018 році не проводились. 
       За кошти НСЗУ було придбано автомобіль «ГАЗ 2752-114» 2005 року випуску в сумі 

116 105 гривень  та автомобіль «ВАЗ  21103» 2001 року випуску за ціною 77 380 грн., також  
10 багатофункціональних пристроїв на 53,4 тис грн, 

      Для забезпечення табеля оснащення сімейних лікарів в 2018 році було придбано 
медичне обладнання на суму 179,011 тис. грн.. 

      Після заключення договору з НСЗУ стан фінансування підприємства покращився, що 
дає змогу поліпшувати матеріально-технічну базу та матеріальне забезпечення працівників. 

Станом на 01.01.2019р. в Баранівській КЦРЛ медичну допомогу надають: 42 лікарі, 7 
зубних лікарів, 113 середнього медичного персоналу, 54 молодшого медичного персоналу.  

  КЦРЛ представлена районною поліклінікою з потужністю 350 відвідувань в день та 
стаціонарними відділеннями на 155 ліжок, з них: 

терапевтичні – 30 ліжок (із них кардіологічних – 15 ліжок); 
інфекційні дорослі – 5 ліжок 
                   дитячі – 10 ліжок;  
хірургічні – 25 ліжок; 
травматологічні – 15 ліжок; 
пологові - 20 ліжок; 
гінекологічні – 15 ліжок; 
неврологічні – 20 ліжок; 
педіатричні – 15 ліжок. 
 
У 2018 році за рахунок коштів спеціального фону (благодійних коштів та коштів, що 

передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) було придбано 
обладнання і предмети довгострокового користування на суму 316740,00 грн.: 

Апарат штучної вентиляції легень «Малятко» - 199900,00 грн., 
Аквадистилятор – 10000,00 грн., 
Проектор з проекційним екраном – 10266,00 грн., 
Стерилізатор ГП-80 – 11850,00 грн., 
Комплект меблів (5 компл.) – 55336,00 грн., 
Ноутбуки (3 шт.) – 21000,00 грн., 
Принтер (2 шт.) – 8388,00 грн. 



 

 

 
Земельні відносини 

На виконання Програми у 2018році реалізовано наступні заходи: 
 

- Затверджено Детальні плани території земельних ділянок комунальної власності 
Баранівської ОТГ: 

- детальний план території земельної ділянки по вулиці Івана Франка для зміни 
цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій; 

- детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості для продажу на земельних торгах; 

- детальний план території в межах вулиць: Звягельська, Ярослава Мудрого, 
Г.Сковороди, Калинова в м.Баранівка. Для розміщення будівлі прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру ; 

- детальний план території загальною площею 0,1600 га в селі Рогачів зі зміною 
цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення на землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; 

- детальний план території розміщення будівлі прозорого офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-тренінгового центру в м.Баранівка, вул.Звягельська,7б; 

 
Відповідно до ст.128 Земельного кодексу України за рахунок авансових внесків, 

сплачених покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення, проведено 
експертну грошову оцінку та продано у приватну власність 3 земельні ділянки загальною 
площею 0,8782 га. Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 
2018 році до міського бюджету надійшло 236,74 тис.грн. 

Важливою складовою дохідної частини міського бюджету є орендна плата за землю та 
земельний податок. Від орендної плати за землю з юридичних осіб у 2018 році до міського 
бюджету надійшло 3 240,82 тис. грн.; від орендної плати за землю з фізичних осіб у 2018 
році до міського бюджету надійшло 221,92 тис. грн. 

У 2018 році підготовлено 6 земельних ділянок комунальної власності для продажу у 
2019 році на земельних торгах: 

- площею 0,0805 га на вул. Першотравенській,2ж для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості; 

- площею 0,0083 га на вул. Звягельській,7в для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі; 

- площею 2,3000 га на вул. І.Франка,106 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості; 

- площею 2,3000 га на вул. І.Франка,106 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості; 

- площею 0,0700 га на вул.І.Франка,108 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (АЗС); 

- площею 0,1000 га на вул.І.Франка,110 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (АЗС) – продаж права оренди. 
           Також в минулому році Баранівською міською радою було укладено з 
сільгоспвиробниками, які орендують земельні частки (паї), 23 угоди про соціальне 
партнерство на загальну суму 422 599,40 грн. 



 

 

            Отримано коштів від здачі в оренду об’єктів комунальної власності на суму 26 тис. 
грн. 
            У 2018 році передано землі з державної у комунальну власність Баранівської 
громади загальною площею 4351 га, які розташовані за межами населених пунктів на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
 
            Постійно ведеться робота щодо забезпечення земельними ділянками учасників АТО. 
Заведено окремий реєстр заяв учасників АТО на виділення земельних ділянок для 
будівництва та обслуговування житлового будинку. Всі заяви учасників АТО, які 
проживають на території громади та бажають отримати земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства та для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, задоволені. 
 
            Надання адміністративних послуг 

 

Центром надання адміністративних послуг за 2018 рік  надано 6582 адміністративні 
послуги. 

 Відповідно до рішення 18 сесії VIIІ скликання Баранівської міської ради від 14.03.2018 
року №1030 суб’єктам звернень  надавалось 45 видів послуг, а саме: 

- послуга щодо вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 25-и і 45-и 
річного віку ( надано 608 послуг); 

- послуги з надання відомостей з державного земельного кадастру та вирішення 
земельних питань (надано 2675 послуг); 

- послуги щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, та 
громадських формувань (надано 399 послуг); 

- послуги з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  
(надано 2900 послуг). 

Загальна сума адміністративних зборів за надання  послуг  через ЦНАП  у 2018 році 
становить 366,379 тис. грн.  

ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна» тобто прийом 
документів та видача результатів послуг здійснювалась виключно через адміністраторів 
центру. 

До складу реєстраційної служби  входить сектор реєстрації місця проживання 
фізичних осіб реєстраційної  служби  Баранівської міської ради,    який здійснює 
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб. 
 Метою діяльності реєстраційної служби є реалізація, на території об’єднаної громади, 
державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, 
передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами та положенням про 
реєстраційну службу. 

 
За 2018 р. реєстраційною службою надано  10580 адміністративних послуг, до 

місцевого бюджету надійшло 309 662 грн.  
 
Надано наступні адміністративні послуги: 
 у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання /перебування осіб : 

• зареєстровано місце проживання 1089 осіб; 
• знято з реєстрації місця проживання 807 осіб, в т.ч. по рішенню суду – 15 осіб;  
• видано довідок про реєстрацію місця проживання – 1980; 
• внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації будинків -2939; 
• видано будинкових книг -612.  



 

 

Станом на 01.01.2019 року в Реєстр територіальної громади внесено відомості щодо 
8622 осіб. 

           у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
проведено державну реєстрацію: 
          - 105 фізичних осіб-підприємців, у тому числі 82,  у яких місце проживання 
зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
          - 14  юридичних осіб, у т.ч. 12, які здійснюватимуть діяльність на території 
Баранівської ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у тому числі 
змін до установчих документів юридичної особи -136; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-102, у т.ч. 65 
осіб, у яких місце проживання зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
           - припинено юридичних осіб в результаті її ліквідації, реорганізації – 24, у т.ч. 6-
місцезнаходження у яких  на території Баранівської ОТГ; 
         - внесено 2 рішення про припинення юридичних осіб ; 
         - внесено 1 рішення про відміну рішення про припинення юридичних осіб. 

у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень : 
     -    зареєстровано право власності – 1512;  
     -    реєстрація іншого речового права  -1257. 

 
Управління об’єктами комунальної власності 

 

КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання  та 
водовідведення,  лазні , готелю, реалізацію піску, 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. 

Станом на 01.01.2019р. валовий дохід по підприємству становить 4 229 231 грн. (з 
ПДВ), що  на 48% більше за 2017рік. (2856059грн.). 

Витрати 2018рік – 2714,5 тис. грн., що в порівняні  з  2017р.- 2227,6 тис. грн. на 22% 
більші.   

Дохід за 2018рік в порівнянні з 2017роком. виріс за рахунок 
- збільшення об’ємів стоків - на 741,0 тис.грн.(2017р – 86,4тис.м.куб, 2018р – 

99,9тис.м.куб.); 
- за рахунок коригування тарифів на водопостачання та водовідведення.; 
- збільшення продажу піску - на 315,5тис.грн.(2017 – 1609 м.куб., 2018 – 6434 м.куб.); 
- збільшився дохід від наданих авто послуг 2018 - 302тис.грн., 2017р. – 293 тис.грн. 
 
Основні види витрат в 2018 році: 
 
Водопостачання: 
введено в експлуатацію станцію знезалізнення баштового типу – 1200 тис.грн.; 
заміна ділянок водогону центральної частини Баранівки – 120 м.п.(вул. Соборна 9а, 

провул. Червоний), реконструкція водорозподільних систем колодязів (Будинок дитячої 
творчості, вул..Поліська) – 36 тис.грн.; 

 очищення, ремонт, дезінфекція РЧВ, башти Рожнова та магістралі водопостачання с. 
Зеремля - 12 тис.грн. ; 

 закуплено резервний насосний агрегат Willo – 47 тис.грн.. 
Водовідведення: 
проведено резервну лінію електропостачання 380кВ КНС№2 - 250 м.п. – 18 тис.грн.; 
проведено відновлення двох пошкоджених силових кабелів 10 кВ – 22 тис.грн.; 



 

 

закінчено шиферну покрівлю основного корпусу очисних споруд більше 600 кв.м. – 44 
тис.грн.; 

відремонтовано вікна, двері та м»яку покрівлю,площею 100 кв.м. на КНС№2 – 15 
тис.грн 

Транспорт: 
для забезпечення потреб у вивезенні рідких нечистот проведено капітальний ремонт 

двигуна автомобіля ГАЗ53 АС,встановлено ГБО, акумуляторну батарею, замінено вакуумний 
насос – 50 тис.грн.; 

 проведено ремонт екскаватора АТЕК – 39 тис.грн. 
Кар»єр: 
проведено рекультивацію піщаного кар»єру – 4050 кв.м. - 8 тис.грн.; 
проведено складування 1350 куб.м. піску – 56тис.грн. 
Готель: 
проведено вартісну оцінку готелю – 6 тис.грн.; 
проведено ремонтні роботи опалення, заміна вікон на енергозберігаючі – 23 тис.грн.; 
   А також, понесені витрати на лабораторні дослідження вод, стоків, піску склали – 

21тис. грн.. 
Собівартість по водопостачанню становить 23,70грн./м.куб., при тарифі для населення – 

13,00 грн./м.куб, для с. Зеремля 12,0 грн./м.куб, для організацій – 22,22 грн./м.куб.. 
Собівартість по водовідведенню становить 17,96 грн./м. куб., при тарифі для населення 

– 16,50 грн./м.куб, для організацій – 26,78 грн./м.куб.. 
Баранівською міською радою в 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» 294,2 тис.грн. 

На здійснення капітального ремонту покриття в житловому будинку за адресою вул. 
Звягельська, 40-б в м. Баранівка для ОСББ «Надія» спрямовано кошти в сумі  450,910 тис. 
грн., в тому числі: кошти місцевого бюджету -100,910 тис. грн.,  кошти обласного бюджету 
300 тис. грн., кошти на соціально – економічний розвиток  - 50 тис. грн. 
 

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

- КУ «АМОР» - 307,0 тис. грн.; 
      Виділено кошти з місцевого бюджету на запити організацій різних форм власності на 
виконання програм: 

-  поліція – 10 тис грн,  
-  ДСНС – 20 тис грн,  
-  ветлікарня - 20,0 тис. грн.; 
-  трудовий архів – 66,9  тис. грн.; 
-  підтримка ради ветеранів – 3,4 тис. грн.; 
-  УПСЗН (компенсація фізичним особам за догляд) -  51,9  тис. грн.; 
-  розвиток рибного господарства – 50 тис. грн. 

 
         З метою залучення грантових коштів міська рада постійно бере участь у конкурсах.  
Місто Баранівка приєдналося до Європейської ініціативи "Мери за економічне зростання 
(М4EG)", в рамках якої у 2017 році працівники Баранівської міської ради у партнерстві з 
Інститутом громадянського суспільства написали заявку та залучили кошти гранту 
Європейського Союзу (795,754 тис. євро) для реалізації проекту «Молодіжний кластер 
органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ». 
         Баранівська громада отримала відзнаку від Світового Банку за один з найкращих 
Планів місцевого економічного розвитку (серед 124 громад-учасниць з 6 країн), який 
розроблявся командою проекту.  
         На Саміті мерів – отримано нагороду (Бруківка «Рубін» 150 м2) за економічний 
розвиток громади шляхом реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 



 

 

Баранівської міської ОТГ». Метою проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» є економічне зростання громади на основі розбудови 
горизонтальних ділових зв’язків – так званого кластеру – між екологічно орієнтованими 
місцевими виробниками, покращення локального бізнес-клімату та розвитку відповідної 
інфраструктури. Термін реалізації – 3 роки. 
        В рамках проекту у 2018 році: 
- придбано високоякісне сучасне обладнання для роботи  технічного та швейного 
коворкінгів на суму 18,5 тис. євро; 
- 16,7 тис. євро передбачено для будівництва морозильного сховища для ягід для 
діяльності СОК «Комора»; 
- 160 тис. євро передбачено на будівництво міні-сироварні  для роботи СОК «Мілка 
2018»; 
- 160 тис. євро передбачені на будівництво приміщення торгово-тренінгового центру; 
- розроблено проектно-кошторисну документацію «Будівництво прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру у м. Баранівка» та «Будівництво 
міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. Рогачів»; 
- створено Комунальну установу «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»  
Баранівської міської ради; 

- створено три сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «Мілка – 2018», 
«Комора»,  «Смолка 2017»; 

- здійснено зариблення водойми  р.Смолка, а саме: закуплено білий амур і короп 
(близько 1,5 тони).  

         Два роки поспіль у громаді діє громадська ініціатива Бюджет участі, яка дає 
можливість усім жителям втілити свої задуми в життя. За підсумками 2017 року оновлено 
краєзнавчий музей у Кашперівській школі та облаштовано територію майбутнього 
реабілітаційного центру. Фінансування проектів – переможців 2018 року буде здійснюватися 
у 2019 році. 
 
        У 2018 році члени Громадської ради подали заявку на конкурс і отримали фінансування 
для реалізації проекту «Ревіталізація  туристичного простору Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади» (28.5 тис.грн), метою якого є інформування населення 
громади про туристичні об’єкти ОТГ (банер, буклети), залучення  жителів до відновлення 
туристичних об’єктів та активізація до розвитку власної справи на основі туризму 
ОТГ(проведення навчальних тренінгів).  
       Баранівська міська ОТГ отримала грант на впровадження заходів з підвищення 
енергетичної ефективності завдяки  Програмі «U-LEAD з Європою» та проекту «Реформа в 
сфері енергоефективності України», що виконується GIZ за дорученням уряду Німеччини 
(140 тис.грн.). Даний грант використано на впровадження системи енергомоніторингу (2 
роки безкоштовного користування спеціалізованим програмним забезпеченням для 103 
об’єктів) та залучення експертної організації для розробки Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку і клімату громади до 2030 року, який вже затверджено. 
 У вересні 2018 році Баранівська ОТГ стала учасником проекту «Енергоефективність у 
громадах ІІ», що впроваджується GIZ за дорученням Програми «U-LEAD з Європою». 
Передбачає безкоштовне навчання 2 фахівців, надання комплексу вимірювальних приладів 
для енергетичних обстежень, допомогу у залученні інвесторів для проектів з 
енергоефективності (наразі проводяться тендерні закупівлі). 
       Спільно з проектом «Енергоефективність у житловому секторі»  (IFC, Група Світового 
банку) розроблено Програму термомодернізації багатоквартирних будинків ОТГ. 
 



 

 

     Бачення розвитку громади в усіх сферах життєдіяльності сформоване у Стратегії 
розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року, яка була розроблена міською радою за 
підтримки Інституту громадянського суспільства. Під час роботи над Стратегією розроблено 
символіку громади – герб, прапор, гімн, брендування та визначено, що Баранівська 
громада – це органічний простір щедрої природи, активних громадян, інновацій та 
органічного виробництва. 
 
 
 Головний  бухгалтер                                                                                      Л. А. Цимбалюк 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2019                                                                                                                               № 3 
 
Про впорядкування квартирної черги 
та уточнення списків обліку громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов 
   

          Відповідно до підпункту 2 пункту «а» ст.30, частини 2 статті 42  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.15,34,36,40,42 Житлового кодексу Української РСР, 
п.25,26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 
приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 
від 11.12.1984 року №470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2011 року №238,  враховуючи висновки житлової комісії, виконавчий 
комітет міської ради 
 

В  И Р І Ш И В: 
 
1. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Баранівської міської ради громадян 
та членів їх сімей, які не пройшли перереєстрацію, і таким чином не підтверджували  
наявність підстав для подальшого перебування на обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов за місцем проживання, згідно зі списком ( додаток №1 ). 

2. Зберегти за громадянами, протягом трьох років з дня зняття з обліку, право на поновлення 
за датою перебування на квартирному обліку, у разі надання документів, що посвідчують 
підстави для перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на 
час прийняття рішення про зняття з квартирного обліку. 
 
3. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Баранівської міської ради по 
Рогачівському старостинському округу Стужука Анатолія Васильовича, ХХХХХХХ, в 
зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. 
 
4. Затвердити список громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають 
на загальній черзі при виконавчому комітеті Баранівської міської ради станом на 01.01.2019 
року ( додаток №2). 
 



 

 

5. Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради та користуються правом першочергового поліпшення 
житлових умов станом на 01.01.2019 року ( додаток №3). 
 
6. Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради та користуються правом позачергового поліпшення 
житлових умов станом на 01.01.2019 року ( додаток №4 ). 
7. Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС станом на 
01.01.2019 року ( додаток №5 ). 
8. Затвердити список військовослужбовців та прирівняних до них громадян, які перебувають 
на квартирному обліку при виконачому комітеті Баранівської міської ради станом на 
01.01.2019 року ( додаток №6 ).  
9.Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Рогачівському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року ( додаток №7 ). 
10. Затвердити список  громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Ялишівському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року (додаток 8). 
11. Затвердити список  громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Зеремлянському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року (додаток 9). 
12. Затвердити список  громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Кашперівському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року. (додаток 10). 
13. Затвердити список  громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Смолдирівському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року (додаток 11). 
14. Затвердити список громадян, які  перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Полянківському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року (додаток 12). 
15. Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Берестівському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року (додаток 13). 
16. Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Йосипівському старостинському округу станом на 
01.01.2019 року (додаток 14). 
17. Встановити, що прийняття на квартирний облік громадян, які проживають на території 
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, здійснюється на 
підставі рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради ради. 
18. Встановити, що надання житла здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету 
Баранівської міської ради наступним чином: 
- громадянам, які  перебувають  на квартирному обліку  по м.Баранівка  
житло надається у межах м. Баранівка. 

- громадянам, які перебувають на квартирному обліку по відповідному старостинському 
округу, житло надається у межах території відповідного старостинського округу. 
19. Затверджені списки оприлюднити на офіційному сайті Баранівської міської ради у 
порядку встановленому законодавством. 
20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 



 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Додаток №1  
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                      №3 від 30.01.2019 року 

СПИСОК  
ГРОМАДЯН ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ ЗНЯТИХ З КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЯКІ НЕ 
ПІДТВЕРДИЛИ НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕБУВАННЯ 

НА ОБЛІКУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ 
УМОВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по-
батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата зарахування 
та № рішення,  

вид черги 

Номер 
черги 

Рік поновлення 
документів 

1. Демчук Ніна Степанівна 2 22.06.1983 
№168 

Загальна черга 

2 2011 

2. Хоменко Галина 
Миколаївна  

3 20.07.1984 
№177 

загальна черга 

3 2009 

3. Никитюк Петро 
Арсентійович 

5 20.07.1984 
№177 

першочергова 
черга 

(Багатодітна сім’я) 

4 2012 

4. Лавренюк Алла 
Павлівна 

3 20.07.1984 
№177 

загальна черга 

5 2011 

5. Конончук Надія 
Миколаївна 

3 26.03.1985 
№72 

першочергова 
черга 

(Вчитель) 

8 2011 

6. Шумейко Олександр 
Миколайович 

5 10.06.1985 
№172 

першочергова 
черга 

(Багатодітна сім’я) 

10 2011 

7. Скакальська Галина 
Юлісівна 

3 23.06.1987 
№106 

загальна черга 

14 2004 

8. Савич Юлія Йосипівна 3 11.05.1988 
№99 

 загальна черга 

18 2010 

9. Млинарчук Раїса 
Вікторівна 

8 18.10.2002 
№314 

Першочергова 

29 2011 



 

 

черга 
(Багатодітна сім’я) 

10. Бабінець Оксана 
Павлівна 

4 21.05.2003 
№120 

першочергова 
черга 

(народження 
близнят) 

30 2005 
 

11. Кушнір Вікторія 
Олександрівна 

2 30.11.2004 
№308 

першочергова 
черга (одинока 

мати) 

33 2004 

12. Нічпальська Інна 
Дмитрівна 

5 30.03.2005 
№ 

першочергова 
черга 

(багатодітна сім’я) 

34 2005 

13. Ковальчук Леся Іванівна 2 27.12.2005 
№256 

загальна черга 

36 2006 

14. Сус Оксана Миколаївна 3 24.11.2011 
№275 

загальначерга   

43 2013 

15. Кравчук Валерій 
Миколайович 

1 19.11.2009 
№164 

загальна черга 

44 2009 

16. Танська Раїса Василівна  3 30.03.2010 
№48 

загальна черга     

45 2010 
 

17. Лашевич Анатолій 
Олександрович 

2 30.03.2010 
№48 

загальна черга 

46 2010 

 
Керуючий справами виконому                                                              Л.Л.Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       Додаток №2  
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

 
СПИСОК 

ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ ТА 
ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ЗАГАЛЬНІЙ ЧЕРЗІ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ 

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ: 
№ 

черги 
Прізвище, ім’я  та по 

батькові 
Скла

д 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та  
№ рішення 

Підстава 
для взяття 

на облік 

Місце проживання 

1. Муравський Олексій 
Миколайович 

4 24.03.1983 
№104 

Нижче 
норми 

 

2. Павлікова Галина 
Пилипівна 

6 20.07.1984 
№177 

Нижче 
норми 

 

3.  Ярмошик Анатолій 
Миколайович 

4 24.12.1984 
№295 

Нижче 
норми 

 

4. Огороднікова Надія 
Андріївна 

3 26.03.1985 
№72 

Нижче 
норми 

 

5. Марчук Олена 
Василівна 

4 18.04.1986 
№105 

Нижче 
норми 

 

6. Зінкевич Любов 
Іванівна 

1 18.04.1986 
№105 

Нижче 
норми 

 

7. Коржовський Микола 
Петрович 

4 18.04.1986 
№105 

Нижче 
норми 

 

8. Нікітчина Катерина 
Іванівна 

3 09.01.1988 
№10 

Нижче 
норми 

 

9. Маліцька Марія 
Павлівна 

4 28.03.1988 
№68 

Нижче 
норми 

 

10. Парфенюк Олексій 
Петрович 

5 11.05.1988 
№99 

Нижче 
норми 

 

11. Пилипчук Марія 
Денисівна 

4 11.01.1989 
№10 

Нижче 
норми 

 

 12. Опанасюк Галина 
Дмитрівна 

3  10.01.1990 
№6 

Нижче 
норми 

 

13. Присяжнюк Валентина 
Миколаївна 

2 19.12.1990 
№ 

Нижче 
норми 

 

14. Павлюк Віталій 
Григорович 

3 11.12.1991 
№ 

Нижче 
норми 

 

15. Гузь Петро 
Миколайович 

3 13.09.1995 
№156 

Нижче 
норми 

 

16. Лупаїна Василь 
Орестович 

2 22.05.1996 
№93 

Нижче 
норми 

 

17. Башинський 6 22.10.1998 Нижче  



 

 

Володимир Денисович №197 норми 
18. Сус Тетяна Романівна 4 18.05.2000 

№144 
Нижче 
норми 

 

19. Прокопів Михайло 
Михайлович 

1 15.08.2001 
№265 

Нижче 
норми 

 

20. Цимбалюк Микола 
Григорович 

4 15.08.2001 
№265 

Нижче 
норми 

 

21. Черешнюк Галина 
Євгенівна 

4 22.10.2003 
№253 

Нижче 
норми 

 

22. Вознюк Микола 
Васильович 

4 26.08.2004 
№221 

Відсутнє 
житло 

 

23. Бєліца Ігор 
Миколайович 

4 31.10.2005 
№196 

Нижче 
норми 

 

24. Тищик Андрій 
Андрійович 

1 27.07.2006 
№184 

Нижче 
норми 

 

25. Тищик Павло 
Андрійович 

1 27.07.2006 
№184 

Нижче 
норми 

 

26. Гончарук Тетяна 
Дмитрівна 

3 27.07.2006 
№184 

Нижче 
норми 

 

27. Нікітчин Сергій 
Анатолійович 

4 26.10.2006 
№227 

Нижче 
норми 

 

28. Тищик Артем 
Андрійович 

1 21.12.2006 
№294 

Нижче 
норми 

 

29. Бабюк Сергій 
Валентинович 

3 24.02.2011 
№57 

п.44 пп.5  

30. Чурчин Микола 
Юрійович 

2 24.11.2011 
№275 

 пп.1 п.13  

31. Нестеренко Валерій 
Казимирович 

3 26.01.2012 
№30 

пп.4 п.44  

32. Ковальчук Тетяна 
Анатоліївна 

2 26.01.2012 
№30 

пп.11 п.44  

33. Пилипчук Василь 
Васильович 

3 25.10.2012 
№263 

пп.1 п.13  

34. Бутевич Віктор 
Леонідович 

4 22.11.2012 
№281 

пп.12 п.44  

35. Василик Віктор 
Григорович 

4 20.08.2015 
№176 

пп.4 п.44  

36. Лобановська Катерина 
Михайлівна 

1 23.12.2015 
№35 

ст.33, ст.39  

37. Вахарчук Василь 
Васильович 

4 23.12.2015 
№35 

п.14 ст.12  

38. Мельник Олександр 
Васильович 

1 23.12.2015 
№35 

п.14 ст.12  

39. Савенко Ігор 
Володимирович 

5 23.12.2015 
№35 

п.14 ст.12  

40. Пилипчук Сергій 
Борисович 

2 23.12.2015 
№35 

п.14 ст.12  

41. Багінський Олександр 
Іванович 

4 23.12.2015 
№35 

п.14 ст.12  

42. Остапчук Валентин 
Володимирович 

4 23.12.2015 
№35 

п.14 ст.12  

43. Ніколайчук Сергій 3 23.12.2015 п.14 ст.12  



 

 

Юлійович №35 
44. Чубар Сергій 

Володимирович 
3 23.12.2015 

№35 
п.14 ст.12  

45. Довгий Богдан 
Віталійович 

1 20.01.2016 
№5 

п.14 ст.12  

46. Торжанський Олег 
Миколайович 

4 20.01.2016 
№5 

п.14 ст.12  

47. Мищик Вадим 
Юрійович 

1 20.01.2016 
№5 

п.14 ст.12  

48. Мищик Анатолій 
Юрійович 

1 20.01.2016 
№5 

п.14 ст.12  

49. Олійник Олег 
Миколайович 

3 20.01.2016 
№5 

п.14 ст.12  

50. Юзьков Павло 
Анатолійович 

1 24.02.2016 
№26 

п.14 ст.12  

51. Омельчук Сергій 
Станіславович 

4 24.02.2016 
№26 

п.14 ст.12  

 52. Заєць Сергій 
Григорович 

    1     24.02.2016 
№26 

   п.14 ст.12  

53. Шроль Віталій 
Леонідович 

1 26.04.2016 
№95 

п.14 ст.12  

54. Яблонський Олександр 
Пилипович 

3 26.04.2016 
№95 

п.14 ст.12  

55. Друг Олег Сергійович 1 26.04.2016 
№95 

ст.39, ст.33  

56. Свінціцький 
Олександр 

Миколайович 

1 24.06.2016 
№129 

п.14 ст.12  

    57. Муравський Валерій 
Сергійович 

1 24.06.2016 
№129 

    п.14 ст.12  

58. Бенкіна Юлія 
Сергіївна 

1 24.01.2017 
№5 

   ст.39, 
ст.33 

 

59. Малаховський Вадим 
Леонідович 

2 28.04.2017 
№92 

п.14 ст.12  

60. Воробей Марина 
Володимирівна 

1 28.04.2017 
№91 

ст.39, ст.30  

61. Левчук Наталія 
Ігорівна 

2 28.04.2017 
№92 

Нижче 
норми 

 

62.  Мартинюк 
Маргарита Андріївна 

1 29.09.2017 
№216 

ст.39, ст.33  

63. Мартинюк Юлія 
Андріївна 

1 29.09.2017 
№216 

ст.39, ст.33  

64. Грабовенський Ігор 
Володимирович 

4 21.12.2017 
№276 

п.14 ст.12  

65. Гавіцький Дмитро 
Леонідович 

1 21.12.2017 
№276 

п.14 ст.12  

66. Воробей Олексій 
Володимирович 

5 31.01.2018 
№20 

п.14 ст.12  

67. Харламова Тетяна 
Сергіївна 

1 27.04.2018 
№92 

ст.39, ст.33  

68. Друг Ілона Сергіївна 1 31.05.2018 
№100 

 ст.39, ст.33  



 

 

69. Новіцька Антоніна 
Вацлавівна 

2 31.05.2018 
№101 

п.15 ст.15  

70. Ігнатьєва Оксана 
Валеріївна 

1 30.08.2018 
№192 

пп.4 ст.46  

71. Романовський Максим 
Анатолійович 

1 10.10.2018 
№225 

ст.39, ст.33  

72. Хотян Володимир 
Вікторович  

2 10.10.2018 
№226 

п.14 ст.12  

73. Шкабара Олександр 
Григорович  

1 20.11.2018 
№226 

п.14 ст.12  

74. Рижевич Іванна 
Миколаївна  

1 20.12.2018 
№ 

ст.39, ст.33  

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                                  Л.Л.Куцан 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       Додаток №3 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ТА КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАВОМ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ 

УМОВ СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ 
№ 

черг
и 

Прізвище, ім’я  та по 
батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № 
рішення та 
№ загальної 

черги 

Підстава для 
взяття на облік 

Місце проживання 

1. Павлікова Галина 
Пилипівна 

6 20.07.1984 
№177 

заг.черга №2 

Багатодітна сім’я  

2. Парфенюк  Олексій 
Петрович 

5 11.05.1988 
№99 

заг.черга 
№10 

Багатодітна сім’я  

3. Пилипчук Марія 
Денисівна 

4 11.01.1989 
№10 

заг.черга 
№11 

Багатодітна сім’я  

4. Черешнюк Галина 
Євгенівна 

4 22.10.2003 
№253 

заг.черга 
№21 

Багатодітна сім’я  

5. Гончарук Тетяна 
Дмитрівна 

3 27.07.2006 
№184 

заг.черга№26 

Одинока мати  

6. 
 

Нікітчин Сергій 
Анатолійович 

4 26.10.2006 
№227 

заг.черга 
№27 

п.44 пп.15  

7. Бабюк Сергій 
Валентинович 

3 24.02.2011 
№57 

заг.черга№29 

п.44 пп.15  

8. Цимбалюк Микола 
Григорович 

4 24.11.2011 
№275 

заг.черга 
№20 

п.44 пп.5  

9. Нестеренко Валерій 
Казимирович 

3 26.01.2012 
№30 

заг.черга 
№31 

п.44 пп.4  



 

 

10. Ковальчук Тетяна 
Анатоліївна 

2 26.01.2012 
№30 

заг.черга 
№32 

Одинока мати  

11. Бутевич Віктор 
Леонідович 

4 22.11.2012 
№281 

заг.черга 
№34 

Двійнята  

12. Василик Віктор 
Григорович 

4 20.08.2015 
№176 

заг.черга 
№35 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

13. Вахарчук Василь 
Васильович 

4 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№37 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

14. Мельник Олександр 
Васильович 

1 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№38 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

15. Савенко Ігор 
Володимирович 

5 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№39 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

16. Пилипчук Сергій 
Борисович 

2 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№40 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

17. Багінський 
Олександр Іванович 

4 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№41 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

18. Остапчук Валентин 
Володимирович 

4 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№42 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

19. Ніколайчук Сергій 
Юлійович 

3 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№43 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

20. Чубар Сергій 
Володимирович 

3 23.12.2015 
№35 

заг.черга 
№44 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

21. Довгий Богдан 
Віталійович 

1 20.01.2016 
№5 

заг.черга 
№45 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

22. Торжанський Олег 
Миколайович 

4 20.01.2016 
№5 

заг.черга 
№46 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

23. Мищик Вадим 1 20.01.2016 пп.4 п.44  



 

 

Юрійович №5 
заг.черга 

№47 

Учасник бовових 
дій АТО 

24. Мищик Анатолій 
Юрійович 

1 20.01.2016 
№5 

заг.черга 
№48 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

25. 
 

Олійник Олег 
Миколайович 

3 20.01.2016 
№5 

заг.черга 
№49 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

26. Юзьков Павло 
Анатолійович 

1 24.02.2016 
№26 

заг.черга 
№50 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

27. Омельчук Сергій 
Станіславович 

4 24.02.2016 
№26 

заг.черга 
№51 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

28. Заєць Сергій 
Григорович 

1 24.02.2016 
№26 

заг.черга 
№52 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

29. Шроль Віталій 
Леонідович 

1 26.04.2016 
№95 

заг.черга 
№53 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

30. Яблонський 
Олександр 
Пилипович 

3 26.04.2016 
№95 

заг.черга 
№54 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

31. Свінціцький 
Олександр 

Миколайович 

1 24.06.2016 
№129 

заг.черга 
№56 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

32. Муравський Валерій 
Сергійович 

1 24.06.2016 
№129 

заг.черга 
№57 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

33. Малаховський 
Вадим Леонідович 

2 28.04.2017 
№92 

заг.черга 
№59 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

34. Грабовенський Ігор 
Володимирович 

4 21.12.2017 
№276 

заг.черга 
№64 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

35. Гавіцький Дмитро 
Леонідович 

1 21.12.2017 
№276 

заг.черга 
№65 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

дій АТО 

 

36. Воробей Олексій 
Володимирович 

5 31.01.2018 
№20 

пп.4 п.44 
Учасник бовових 

 



 

 

заг.черга 
№66 

дій АТО 

37. Хотян Володимир 
Вікторович 

2 10.10.2018 
№226 

заг.черга 
№72 

пп.4 п.44 
Учасник бойових 

дій в АТО 

 

38. Шкабара Олександр 
Григорович 

1 20.11.2018 
№250 

заг.черга 
№73 

пп.4 п.44 
Учасник бойових 

дій в АТО 

 

         
 
 Керуючий справами виконкому                                                                               Л. Л.Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       Додаток №4 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 
 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ТА КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАВОМ ПОЗАЧЕРГОВОГО ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ 

УМОВ СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ 
№ 

черги 
Прізвище, ім’я  
та по батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № 
рішення та 
№ загальної 

черги 

Підстава для 
взяття на облік 

Місце проживання 

1 Зінкевич 
Любов Іванівна 

1 18.4.1986 
№105 

заг.черга 
№6 

Лікар  

2. Прокопів 
Михайло 

Михайлович 

1 15.08.2001 
№265 

заг.черга 
№19 

Військовослужб., 
уч. Бойових дій, 

ветеран 
військової 

служби 

 

3. Бєліца Ігор 
Миколайович 

4 31.10.2005 
№196 

заг.черга 
№35 

Військовослужбо-
вець 

 

4. Тищик Андрій 
Андрійович 

1 27.07.2006 
№184 

заг.черга 
№37 

Позбавлений 
батьківського 

піклування 

 

5. Тищик Павло 
Андрійович 

1 27.07.2006 
№184 

заг.черга 
№37 

Позбавлений 
батьківського 

піклування 

 

6. Тищик Артем 
Андрійович 

1 21.12.2006 
№294 

заг.черга 
№41 

Позбавлений 
батьківського 

піклування 

 

7. Воробей 
Марина 

Володимирівна 

1 28.04.2017 
№91 

заг.черга 
№76 

Позбавлена 
батьківського 

піклування 

 

 
8. 

 
Мартинюк 
Маргарита 

 
1 

 
   29.09.2017 

№216 

 
Позбавлена 

батьківського 

 



 

 

Андріївна заг.черга 
№78 

піклування 

9. Мартинюк 
Юлія Андріївна 

1 29.09.2017 
№216 

заг.черга 
 №79 

Позбавлена 
батьківського 

піклування 

 

10. Харламова 
Тетяна 

Сергіївна 

1 27.04.2018 
№92 

заг.черга 
 №84 

Позбавлена 
батьківського 

піклування 

 

11. Друг Ілона 
Сергіївна 

1 31.05.2018 
№100 

заг.черга 
 №85 

Дитина-сирота  

12. Новіцька 
Антоніна 

Вацлавівна 

2 31.05.2018 
№101 

заг.черга 
№69 

п.15 ст.15 
Сім’я загиблого 

Військовослужбо
вця 

в АТО 

 

13. Ігнатьєва 
Оксана 

Валеріївна 

1 30.08.2018 
№192 

заг.черга 
№87 

Молодий 
спеціаліст лікар  

онколог, 
направлений в 

порядку 
розподілу в іншу 

місцевість 

 

14. Романовський 
Максим 

Анатолійович 

1 10.10.2018 
№225 

заг.черга 
№88 

Дитина 
позбавлена 

батьківського 
піклування 

 

15. Друг Олег 
Сергійович 

1 06.11.2018 
№232 

Дитина-сирота  

16. Рижевич Іванна 
Миколаївна 

1 20.12.2018 
№301 

заг.черга 
№ 

Дитина 
позбавлена 

батьківського 
піклування 

 

                                                                                            
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                             Л.Л.Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       Додаток №5 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

  
СПИСОК 

ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 
ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

 ЯКІ ПОТЕРПІЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС 
СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ: 

№ 
черги 

Прізвище, ім’я  та по 
батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № 
рішення та 
№ загальної 

черги 

Підстава для 
взяття на 

облік 

Місце 
проживання 

1. Ярмошик Анатолій 
Миколайович 

4 24.12.1984 
№295 

заг.черга №7 

Ліквідатор 
ЧАЕС 

2-ої категорії 

 

2. Павлюк Віталій 
Григорович 

3 11.12.1991 
№ 

заг.черга 
№22 

Ліквідатор 
ЧАЕС 

2-ої категорії 

 

3. Лупаїна Василь 
Орестович 

2 22.05.1996 
№93 

заг.черга 
          №24 

Потерпілий 
внаслідок 
аварії на 

ЧАЕС 

 

4. Башинський Володимир 
Денисович 

6 22.10.1998 
№197 

заг.черга 
№25 

Ліквідатор 
ЧАЕС  

1-ої категорії 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                              Л.Л.Куцан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                            
 
 
                                                                                                                                                       Додаток №6 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

  
Список   

військовослужбовців та прирівняних 
 до них громадян,  які перебувають на квартирному обліку 

  при виконачому комітеті Баранівської міської ради 
станом на 01.01.2019  року 

№ 
загальної 

черги 

№ 
пільгової 

черги 
Звання 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Дата 
народження 

Вік 
Вислуга 

років 
Склад 
сім’ї  

1 2 3 4 5 6 7 8 

27 1 підполковник 
Прокопів 
Михайло 

Михайлович 
1959   3 особи 

28 2 капітан 
Цимбалюк 

Микола 
Григорович 

1972   4 особи 

35 3 прапорщик 
Бєліца Ігор 

Миколайович 
1971   4 особи 

 

Постановка на 
квартирний 

облік, рішення  

Місце прописки 
Місце 

проживання 

                                           Пільги  

Примітк

а  

дата 
№ 

ріше
ння 

Учас
н. 

бой. 
дій в  

Учасни
к 

ліквіда
ції 

аварії 
на 

ЧАЕС 

Інвалід 
ЗС 

України 

Ветера
н ЗС  
Україн
и 

Інші пільги 

    

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15.08. 
2001 

265   ні ні ні ні      

15.08. 
2001  

265   ні ні ні ні      

31.10. 
2005 

196   ні ні ні ні      

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л.Л.Куцан 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                       Додаток №7 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 
РОГАЧІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ 

СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ 
№ 

черги 
Прізвище, ім’я  та по 

батькові 
Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № рішення  

Підстава 
для взяття 

на облік 

Місце проживання 

1. Вітюк Сергій 
Іванович 

2 27.09.2004 
№47 

(першочергове 
поліпшення 

житлових 
умов) 

Учасник 
бойових дій 

 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л.Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                                                       Додаток №8 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 
ЯЛИШІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ  

№ 
черги 

Прізвище, ім’я  
та по батькові 

Скла
д 

сім’ї 

Дата зарахування 
та № рішення  

Підстава для 
взяття на 

облік 

Місце 
проживання 

1. Мельник Дмитро 
Олександрович 

1 29.05.2007 
№26 

(включено до списку 
на одержання житла 

для надання його 
після завершення 

терміну піклування) 

Позбавлений 
батьківського 

піклування 

 

2. Мельник Діна 
Олександрівна 

1 29.05.2007 
№26 

(включено до списку 
на одержання житла 

для надання його 
після завершення 

терміну піклування) 

Позбавлена 
батьківського 

піклування 

 

3. Палій 
ДмитроСергійов

ич 

1 25.09.2008 
№50 

(включено до списку 
на одержання житла 

для надання його 
після завершення 

терміну піклування) 

Дитина - 
сирота 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                           Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                                                       Додаток №9 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 
 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 
ЗЕРЕМЛЯНСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 01.01.2019 

РОКУ  
№ 

черги 
Прізвище, ім’я  та по 

батькові 
Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № 
рішення  

Підстава для 
взяття на 

облік 

Місце проживання 

1. Цюбик Микола 
Іванович 

4 24.12.2014 
№53 

(загальна 
черга) 

Учасник 
бойових дій 

 

2. Вітте Петро 
Олександрович 

4 16.12.2015 
№46  

(загальна 
черга) 

Учасник 
бойових дій 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                                                       Додаток №10 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 
КАШПЕРІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 01.01.2019 

РОКУ  
№ 

чер
ги 

Прізвище, ім’я  та по 
батькові 

Скла
д 

сім’ї 

Дата зарахування 
та № рішення 

Підстава 
для взяття 

на облік 

Місце 
проживання 

1. Лисюк Світлана 
Юріївна 

1 26.12.2007 
№7 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Дитина, 
позбавлена 
батьківсько

го 
піклування 

 

2. Воробей Дмитро 
Володимирович 

1 26.12.2007 
№7 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Дитина-
сирота 

 

3. Лисюк Ірина 
Юріївна 

1 26.12.2007 
№69 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Дитина, 
позбавлена 
батьківсько

го 
піклування 

 

4. Мартинюк Максим 
Борисович 

1 29.01.2008 
№3 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Дитина, 
позбавлена 
батьківсько

го 
піклування 

 

5. Бутиніч Олександра 
Юріївна 

1 28.11.2012 
№62 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Дитина, 
позбавлена 
батьківсько

го 
піклування 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                           Л. Л. Куцан 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                       Додаток №11 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 
СМОЛДИРІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 01.01.2019 

РОКУ  
№ 

черг
и 

Прізвище, ім’я  та 
по батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата зарахування 
та № рішення  

Підстава для 
взяття на 

облік 

Місце 
проживання 

1. Ткачук Валерій 
Іванович 

4 15.11.2004 
№48 

(першочергова черга) 

Учасник 
бойових дій 

 

2. Дейнека Василь 
Васильович 

 

1 23.03.2007 
№14 

 

  

3. Степанюк 
Микола 

Васильович 
 

1 25.04.2008 
№22 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Позбавлений 
батьківського 

піклування 

 

4. Степанюк Іван 
Васильович 

 

1 25.04.2008 
№22 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Позбавлений 
батьківського 

піклування 

 

5. Степанюк Тетяна 
Василівна 

 

1 25.04.2008 
№22 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Позбавлена 
батьківського 

піклування 

 

6. Тимчук Анатолій 
Іванович 

1 25.04.2008 
№22 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Позбавлений 
батьківського 

піклування 

 

7. Соколова Вікторія 
Борисівна 

 

1 25.04.2008 
№22 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

Дитина- 
сирота 

 



 

 

піклування) 
 

8. Бульчак Світлана 
Станіславівна 

 

1 25.09.2009 
№37 

(включено до списку на 
одержання житла для 

надання його після 
завершення терміну 

піклування) 

Позбавлена 
батьківського 

піклування 

 

9. Кочубей Сергій 
Миколайович 

 

1 22.04.2015 
№17 

(загальна черга) 

Учасник 
бойових дій  

(інв.2-ї групи) 

 

10. Іщук Володимир 
Вікторович 

 

1 17.06.2015 
№23 

(загальна черга) 

Учасник 
бойових дій в 

АТО 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                                                       Додаток №12 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 
 

 
СПИСОК 

ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 
ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 

ПОЛЯНКІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 01.01.2019 
РОКУ  

№ 
черги 

Прізвище, ім’я  та по 
батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № 
рішення  

Підстава для 
взяття на облік 

Місце 
проживання 

1. Іщук Анатолій  
Іванович 

4 19.11.2003 
№78 

(позачергова 
черга) 

Учасник 
бойових дій 

(інв.2-ої групи) 

 

2. Ковальчук Василь 
Петрович 

3 25.03.2005 
№3 

(позачергова 
черга) 

Учасник 
бойових дій 

(інв.2-ої групи) 

 

3. Райковський Андрій 
Володимирович 

1 23.09.2015 
№60 

(соціальний 
облік) 

Дитина, 
позбавлена 

батьківського 
піклування 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л.Л.Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                                                                       Додаток №13 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 
 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 
БЕРЕСТІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ  

№ 
черги 

Прізвище, ім’я  та по 
батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № 
рішення  

Підстава для 
взяття на облік 

Місце проживання 

1. Іванчик Віталій 
Павлович 

1 22.01.2016 
№10 

(загальна 
черга) 

Учасник 
бойових дій 

АТО 

 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л.Л.Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                       Додаток №14 
                                                                                                                                                       до рішення виконкому  

                                                                                                                                     міської ради  
                                                                                                                                                       №3 від 30.01.2019 року 
 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ  ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО 
ЙОСИПІВСЬКОМУ СТАРОСТИНСЬКОМУ ОКРУГУ СТАНОМ НА 01.01.2019 РОКУ  

№ 
черги 

Прізвище, ім’я  та по 
батькові 

Склад 
сім’ї 

Дата 
зарахування 

та № 
рішення  

Підстава для 
взяття на облік 

Місце 
проживання 

1. Ейсмонт Володимир 
Анатолійович 

1 25.12.2013 
№39 

(позачергова 
черга) 

Учасник 
бойових дій 

(інв.2-ої групи) 

 

2. Євпак Сергій 
Олександрович 

1 17.08.2016 
№24 

( соціальний 
квартирний 

облік) 

Дитина, 
позбавлена 

батьківського 
піклування 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л.Л.Куцан 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
30.01.2019                                                                                                                               № 4 
 
Про підсумки роботи  
КП «Баранівка міськводоканал» 
за 2018 рік 
 

Заслухавши звіт директора комунального підприємства Баранівської міської ради 
«Баранівка міськводоканал» про роботу підприємства за 2018 рік, виконком міської ради 
зазначає, що наразі КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 
водопостачання, водовідведення, реалізує мінералізовану питну воду, виконує будівельно-
ремонтні роботи.  Станом на 01.01.2019  року валовий дохід по підприємству становить 
4229231 грн.(з ПДВ), що  на 48% більше як за  2017рік (2856059 грн.). Витрати за 2018р. – 
3629,7 тис. грн., що в порівнянні за  2017р.- 3376,5 тис. грн. на 22 % більше. Дохід за 2018р. у 
порівнянні з 2017 р. збільшився за рахунок: 

- збільшення об’ємів стоків - на 741,0 тис. грн. (2017р – 86,4 тис.м.куб, 2018р – 99,9 
тис.м.куб.); 

- за рахунок коригування тарифів на водопостачання та водовідведення; 
- збільшення продажу піску - на 315,5 тис. грн. (2017 – 1609 м.куб., 2018 – 6434 м.куб.); 
- збільшився дохід від наданих автопослуг 2018 р. – 302 тис. грн., 2017р. – 293 тис. грн. 

Враховуючи нестабільний фінансово-господарський стан підприємства, з метою 
вжиття негайних та дієвих заходів щодо стабілізації його діяльності, 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 директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про роботу комунального 
підприємства за 2018 рік, що додається, взяти до відома. 

 2.Директору КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянку Ю.С.).:  

• забезпечувати збільшення доходів підприємства від інших видів діяльності (проведення 
ремонтно-будівельних робіт, надання готельних послуг та ін.) за рахунок залучення нових 
клієнтів та своєчасного перегляду калькуляцій на дані послуги у випадку збільшення рівня 
мінімальної заробітної плати, енергоносіїв, запчастин та матеріалів тощо;  

• постійно проводити претензійну роботу з боржниками;  

• забезпечити посилений контроль за роботою водіїв, які працюють на транспортних засобах 
підприємства, для виконання  плану збору плати за надані житлово-комунальні та 
транспортні послуги.  



 

 

3.Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачати відповідні видатки (за 
рахунок перевиконання міського бюджету)  на відшкодування різниці в тарифах, поповнення 
статутного фонду чи фінансову підтримку КП «Баранівка міськводоканал» (при наявності 
відповідного фінансування). 

 4.Двічі на рік заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету звіт про роботу 
комунального підприємства з представленням детального економічного аналізу роботи 
підприємства у розрізі видів діяльності. 

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

Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 30.01.2019 № 4 
 

Звіт  
про роботу КП «Баранівка міськводоканал» 

за 2018рік 
 
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання  та 

водовідведення,  лазні, готелю, реалізацію піску та інше. 
 
Станом на 01.01.2019р. валовий дохід по підприємству становить 4229231 грн. (з ПДВ), 

що  на 48% більше за 2017рік. (2856059грн.). 
Витрати 2018рік – 3629,7 тис. грн., що в порівняні з  2017р.- 3376,5 тис. грн. на 22% 

більші.   
 
Дохід за 2018рік в порівнянні з 2017роком. виріс за рахунок 
- збільшення об’ємів стоків - на 741,0 тис.грн.(2017р – 86,4тис.м.куб, 2018р – 

99,9тис.м.куб.); 
- за рахунок коригування тарифів на водопостачання та водовідведення.; 
- збільшення продажу піску - на 315,5тис.грн.(2017 – 1609 м.куб., 2018 – 6434 м.куб.); 
- збільшився дохід від наданих авто послуг 2018 - 302тис.грн., 2017р. – 293 тис.грн.. 
 
По паливно-мастильних матеріалах використання бензину зменшилось:  
- 2018рік - 1819 л на суму 40968,38 грн.; 
- 2017рік  – 2198 л на суму 41888,62 грн.,  
Використання ДП збільшилось: 
- 2018рік – 9394 л, на суму 165483,35 грн.; (кар’єр, АС-машини, мул.майданчик) 
- 2017р. – 8338 л на суму 148451,27грн.. 
 
Протягом 2018 року на підприємстві збільшився фонд заробітної плати на 358,2 тис.грн – 

2018р. - 1689,1 тис. грн..,а за 2017рік – 1330,9 тис.грн., (зростання мінімальної зарплати). 
Середня заробітна плата на підприємстві за 2017рік становила 4108,00 грн., за 2018рік 
становить 4854,00 грн.  При цьому за 2018рік кількість працюючих становить - 29 чол. 
(прийнято на роботу водія, електрика), за 2017рік -  27 чол.. 

 
За 2018 рік компенсовано міською радою різниці в тарифах на послуги водопостачання на 

водовідведення, надані населенню, в сумі 294,2 тис.грн. 
 
За 2017рік нараховано 308,0 тис. грн. ПДВ, а за 2018рік – 527,6 тис.грн., що більше в 1,7 

рази. Сплачено заборгованість по ПДВ за минулі періоди в т.ч. штрафи та пені – 150 тис. грн. 
 
До пенсійного фонду сплачено 388,6 тис.грн. (2017 -315,8 тис. грн.); ПДФО сплачено 

305,0 тис. грн; військового збору сплачено 28,2 тис. грн.  
 
Борг по сплаті ПДФО  на 01.01.19р. становить 256,9 тис. грн. (за минулі періоди). 
 
 
Збільшилось податкове навантаження на 56% в розрізі наступних податків: 
Вид податку                2018рік.                               2017рік. 
Земля                           0,00 грн.                              0,00  грн. 
Надра пісок                18,6 тис. грн.                       6,6 тис. грн. 
Надра вода                 64,9 тис. грн.                       49,4 тис. грн.      



 

 

Вода                           12,8 тис. грн.                         4,9 тис. грн.        
Екологія                     3,5 тис. грн.                         2,6 тис. грн.   
Туристичний збір       0,7 тис. грн.                         0,6 тис. грн. 
 
Всього                       100,5 тис.  грн.                        64,1 тис. грн. 
 
Основні види витрат в 2018 році: 
 
Водопостачання: 
- введено в експлуатацію станцію знезалізнення баштового типу – 1200 тис.грн.; 
- заміна ділянок водогону центральної частини Баранівки – 120 м.п.(вул. Соборна 9а, 

провул. Червоний), реконструкція водорозподільних систем колодязів (Будинок 
дитячої творчості, вул..Поліська) – 36 тис.грн.; 

-  очищення, ремонт, дезінфекція РЧВ, башти Рожнова та магістралі водопостачання с. 
Зеремля - 12 тис.грн. ; 

-  закуплено резервний насосний агрегат Willo – 47 тис.грн.. 
Водовідведення: 
- проведено резервну лінію електропостачання 380кВ КНС№2 - 250 м.п. – 18 тис.грн.; 
- проведено відновлення двох пошкоджених силових кабелів 10 кВ – 22 тис.грн.; 
- закінчено шиферну покрівлю основного корпусу очисних споруд більше 600 кв.м. – 44 

тис.грн.; 
- відремонтовано вікна, двері та м»яку покрівлю,площею 100 кв.м. на КНС№2 – 15 

тис.грн 
Транспорт: 
- для забезпечення потреб у вивезенні рідких нечистот проведено капітальний ремонт 

двигуна автомобіля ГАЗ53 АС,встановлено ГБО, акумуляторну батарею, замінено 
вакуумний насос – 50 тис.грн.; 

-  проведено ремонт екскаватора АТЕК – 39 тис.грн. 
Кар»єр: 
- проведено рекультивацію піщаного кар»єру – 4050 кв.м. - 8 тис.грн.; 
- проведено складування 1350 куб.м. піску – 56тис.грн. 
Готель: 
- проведено вартісну оцінку готелю – 6 тис.грн.; 
- проведено ремонтні роботи опалення, заміна вікон на енергозберігаючі – 23 тис.грн.; 

   А також, понесені витрати на лабораторні дослідження вод, стоків, піску склали – 21тис. 
грн.. 
 

Основні завдання на 2019 рік 
 

- Детальна геолого-економічна оцінка запасів родовища піску із затвердженням в ДКЗ; 
- Відновлення двох мулових майданчиків очисних споруд, загальною площею 

2000м.кв.; 
- Заміна лінії електропостачання 0,4 кВ, довжиною 260 м.п. свердловин №4, №5; 
- Забезпечення енергоефективності технологічного процесу (повітродувка, насосне 

обладнання); 
- Ремонт покрівлі каналазаційно - насосних станцій. 

 
      

 
Директор  КП «Баранівка міськводоканал»                                                Деревянко Ю.С. 

 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2019                                                                                                                               № 5 
 
Про коригування тарифів на  
водопостачання та водовідведення 
(проект регуляторного акту) 
 
 Розглянувши клопотання директора КП "Баранівка міськводоканал» від 04.01.2019 
року щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та 
водовідведення у зв’язку із зростанням розміру складових собівартості тарифів, з метою 
приведення вказаних тарифів до економічно обгрунтованого розміру, недопущення 
збитковості комунального підприємства, відповідно до пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.1,2 ст.52, 
ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.14, ст.31 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою приведення тарифів у відповідність до 
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет міської ради   
 
ВИРІШИВ:   

1. Затвердити для всіх споживачів послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення, які надаються КП «Баранівка міськводоканал», тарифи: 

1) за послуги з водопостачання в розмірі 24,72 грн. за 1 м куб.;  - за послуги з водовідведення 
30,18  грн. за 1 м куб.,  що в підсумку складатиме 54,90 грн.; 

2) для населення – за послуги з водовідведення для споживачів, які проживають в будинках 
по вул. Звягельська, 79, пров. Тищика, 6, пров. Тищика, 8, де відсутнє централізоване 
водовідведення, у розмірі 25,20 грн. за 1 м куб.;    

2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) в межах наявного фінансування 
забезпечувати виплату додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в 
ціні на тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, а саме 19,50 грн. за 1 м 
куб.:  за водопостачання – 9,22 грн. та  за водовідведення -10,28 грн.  

3. Директору КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю. С.) виставляти рахунок для 
населення на оплату  послуг з водопостачання в сумі 15,50 грн. за 1 м куб.  послуг з 
водовідведення 19,90 грн. за 1 м куб., що в підсумку складатиме 35,40 грн. 

4. Рішення «Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення» набирає 
чинності з 01.03.2019 року.  



 

 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 29.03.2018 року №53 «Про коригування 
тарифів на водопостачання та водовідведення (регуляторний акт)».   

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

 

Міський голова                                                                                                 А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аналіз регуляторного впливу 

Рішення виконкому Баранівської міської ради  " Про коригування тарифів на 

водопостачання та водовідведення " 

        Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог 
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності", методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої  
Кабінетом Міністрів України. 

Назва проекту регуляторного акту: проект рішення  «Про коригування тарифів на  

водопостачання та водовідведення».  

1. Визначення проблеми та її аналіз 

На розгляд виконкому Баранівської міської ради подані розрахункові матеріали КП 
"Баранівка міськводоканал" щодо коригування тарифів на послуги питного водопостачання 
та водовідведення для КП «Баранівка міськводоканал». 

На сьогоднішній час підприємство користувалося тарифами  без урахування зростання з 
01.01.2019 року мінімальної зарплати до 4173 грн. (зросла на 12,01%) та зростання вартості 
електроенергії на 28,9%. У разі невстановлення тарифів на водопостачання та 
водовідведення на рівні економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво  виникає 
загроза стабільності забезпечення споживачів усіх категорій вказаною послугою, своєчасних 
розрахунків споживачів за неї і може призвести до: 

· нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за 
енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань ; 

- відключення від мереж електропостачання; 

- виникнення бюджетної заборгованості за отримані послуги; 

- від’ємного платіжного балансу підприємства, що загрожує банкрутством. 

Згідно з розрахунками підприємства економічно обґрунтована собівартість  послуг складає, 
грн. з ПДВ : 

Водопостачання – 24,72 грн. 

Водовідведення  - 30,18 грн.; 

- для населення (вул. Звягельська, 79, пров. Тищика, 6, 8) – 25,20 грн. 

 

2. Цілі державного регулювання 

Прийняття даного регуляторного акту має за мету: 

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання, 
водовідведення; 



 

 

- забезпечення беззбиткової діяльності підприємства в частині надання послуг з 
водопостачання та водовідведення ; 

- збереження якості надання послуг на належному рівні; 

- своєчасний розрахунок за надані послуги; 

Альтернативні способи досягнення цілей 

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є: 

1) Виділення з місцевого бюджету коштів для компенсації різниці в тарифах у разі 

встановлення їх у розмірі меншим ніж собівартість. 

Ст. 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", ст.9 Закону України «Про ціни і 
ціноутворення» передбачено, що орган місцевого самоврядування повинен затверджувати 
тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво. У разі затвердження тарифів, нижчих від розміру економічно обґрунтованих 
витрат на виробництво певних комунальних послуг, орган, що затвердив такі тарифи, 
зобов'язаний відшкодувати підприємству-виробнику послуг різницю між затвердженим 
розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг. 

Встановлена виплата додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в 
ціні на тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, а саме 19,50 грн. за 1 м 
куб.:  за водопостачання – 9,22 грн. та  за водовідведення -10,28 грн.  і надалі 
компенсуватиметься в межах наявного фінансування.  

2)           Затвердження тарифів на запропонованому рівні для бюджетних установ та 

інших споживачів та часткове підвищення для населення. 

Ця альтернатива забезпечить вирішення проблеми, тому запропоноване рішення є найбільш 
збалансованим. 

4. Механізми розв’язання проблеми 

З метою врахування інтересів як споживачів, так і КП "Баранівка міськводоканал" вирішення 
проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, пропонується здійснити шляхом прийняття 
рішення розробленого на підставі: 

- законів України; 

- гласності (відкритості та загальнодоступності); 

- колегіальності; 

- урахування пропозицій  комунального підприємства; 

- економічної та юридичної обґрунтованості тощо. 

 

 



 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття 
регуляторного акту 

Проект рішення передбачає встановлення тарифів на послуги з  водопостачання та 
водовідведення шляхом корегування на величину зростання мінімальної заробітної плати та 
росту цін на енергоносії. 

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є зміна 
вартості  пального,  інших статей собівартості надання послуг та зміна законодавства. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту 

Аналіз вигод і витрат 

Категорії суб’єктів, на які впливає регуляторний акт 

Вигоди                Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

- можливість отримання послуги з 
водопостачання та водовідведення всіма 
споживачами послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення, які 
надаються КП «Баранівка міськводоканал» 

- додаткові витрати пов’язані з 
оприлюдненням регуляторного акта 

Всі споживачі послуг з централізованого водопостачання та водовідведення м. 
Баранівка 

- отримання стабільних та якісних послуг, що 
надаються 

     отримання своєчасних та якісних послуг з 

       видалення ТПВ 

КП "Баранівка міськводоканал" 

- забезпечення беззбиткової діяльності 
підприємства в частині надання послуг з 
водопостачання та водовідведення; 

- додаткові витрати, пов’язані з придбанням 
насосів, сучасної регулювальної апаратури; 

7. Строк дії регуляторного акту 

Термін дії даного регуляторного акта буде залежати від змін в законодавстві та економічного 
стану підприємства,  електроенергії,  та ін., тому що чинним законодавством не передбачено 
термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулювання тарифів 
на зазначені послуги. 

8. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта 

Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється базове та повторне 
відстеження. Базове відстеження здійснюється не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання 
чинності регуляторним актом. Враховуючи те, що для визначення значень показників 
результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані, 
повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. 

Для отримання узагальнених показників будуть використовуватись дані, одержані  від КП 
"Баранівка міськводоканал" 



 

 

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом  30 днів з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акту в письмовому та електронному вигляді: 

-   м. Баранівка,  вул. Соборна, 20, міська рада. Тел. 4-20-35. 

-   b.meriya@ukr.net 

Директор КП «Баранівка міськводоканал»                                            Ю. С. Деревянко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
30.01.2019                                                                                                                               № 6 
 
Про затвердження Положення про порядок 
і умови надання платних соціальних  
послуг та Розрахунку тарифів на  
платні соціальні послуги 
(проект регуляторного акта) 
 

З метою організації  надання платних соціальних  послуг управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради, керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

      1.Затвердити  Положення про порядок і умови надання платних соціальних послуг 
управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради згідно з додатком 1. 
      2.Затвердити Розрахунок тарифів на платні соціальні послуги згідно з додатком 2. 
     3.Рішення виконавчого комітету № 87 від 30.03.2017 року  “Про затвердження Положення 
про порядок і умови надання соціальних послуг управлінням надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради та Розрахунку тарифів на платні соціальні послуги (регуляторний 
акт) “ зі змінами вважати таким, що втратило чинність. 
     4.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) у 
своїй роботі керуватися даним рішенням. 
5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчук.   

 

 

Міський голова            А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від 30.01.2019 № 6 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 про порядок і умови надання платних соціальних послуг управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради   

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

          1. Положення про порядок і умови надання платних  соціальних послуг управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради (далі - Положення) визначає 
організаційно-правові засади надання платних соціальних послуг громадянам Баранівської 
об’єднаної територіальної громади.  

 2. Положення розроблено з урахуванням вимог Господарського кодексу України, 
Законів України «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
ціни та ціноутворення», постанов Кабінету Міністрів України:  

-  від 14.01.2004 №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та 
затвердження їх переліку» зі змінами; 

- від 09.04.2005 №268 «Про затвердження  Порядку регулювання  тарифів на платні 
соціальні послуги»; 

           - від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами; 

наказів Міністерства  соціальної політики України: 

         - від 13.11.2013 №760 «Про затвердження державного стандарту догляду вдома»; 

         -    від 07.12.2015 №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку 
вартості соціальних послуг». 

        - від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 
подолати» 

        3. Платні соціальні послуги жителям громади надаються працівниками центру 
надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Баранівської міської 
ради  (далі – ЦНСП Управління). 

        ЦНСП Управління, надаючи платні соціальні послуги, не має на меті отримання 
прибутку. 

  
2. УМОВИ І ПОРЯДОК  НАДАННЯ ПЛАТНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

         1. Центр надання соціальних послуг  управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради може  надавати  платні  соціальні послуги  (в  межах  наявних  
можливостей),  визначені   постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №12 «Про 
порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» зі змінами; 

Платні соціальні послуги надаються: 
- громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 

- громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з 
безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у 



 

 

зв’язку із стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб 
вище встановленого прожиткового мінімуму; 

- іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі 
біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних 
життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці 
послуги. 

-        громадянам, які безоплатно отримують соціальні послуги в ЦНСП Упрвіління, і 
мають бажання отримати соціальні послуги понад обсяги, визначені Державними 
стандартами. 
          
    2.  У  виняткових  випадках громадяни, що мають рідних, які  
повинні забезпечити їм догляд і допомогу,  можуть звільнятися  від  
плати  за  надання  соціальних  послуг  в  ЦНСП Управління  в  разі,  коли  такі  рідні  
належать  до малозабезпечених   і   отримують  державну  соціальну  допомогу  в 
установленому  законодавством  порядку,  залежні від психоактивних  речовин, алкоголю, 
перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Рішення про таке звільнення приймає 
виконавчий комітет міської ради. 

3. Право на позачергове обслуговування на платних умовах мають ветерани війни, 
особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2 і 3 категорії, особи, депортовані за 
національною ознакою. 

 4. Платні соціальні послуги надаються громадянам, які звернулись до ЦНСП 
Управління з письмовою заявою, необхідним пакетом документів та уклали договір.  

         5.  У разі,  коли громадянин, який потребує надання платних соціальних послуг за віком 
або за станом здоров'я неспроможний  самостійно прийняти рішення про необхідність їх 
надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник. 

 6.  Облік  громадян,  що отримують  платні соціальні послуги та звітність про їх 
обслуговування здійснюється Управлінням в установленому порядку. 

 7. Заходи, які складають зміст соціальних послуг,  надаються згідно з тарифами, 
затвердженими  виконавчим комітетом Баранівської міської ради. 

           8. Платні соціальні послуги разового характеру надаються після оплати  даної послуги 
згідно черговості. Громадяни, що отримують платні соціальні послуги не разового характеру, 
вносять плату за надані  послуги  до 10 числа наступного за звітним місяця, згідно з актом 
виконаних робіт.  

9. У разі, якщо після смерті особи, яка обслуговувалась в  ЦНСП Управління на платній 
основі, залишилась заборгованість по сплаті за отримані послуги, то працівниками ЦНСП 
Управління проводиться робота по виявленню дітей або рідних даної особи (за умови, що 
вони є спадкоємцями за заповітом чи за законом) з метою погашення заборгованості. 

Якщо протягом року даних осіб не вдалося виявити або вони відмовилися звернутися 
до ЦНСП Управління з заявою про повернення або сплату виниклої заборгованості, відділ 
бухгалтерського обліку Управління списує цю заборгованість, як безнадійну, на підставі 
наказу.  

10. Інформація про порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату надається 
громадянам при зверненні, а також розміщується на сайті міської ради. 

 

 
 



 

 

3. ПОРЯДОК  ВСТАНОВЛЕННЯ  ЦІН НА ЗАХОДИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЗМІСТ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

            1. Тарифи на заходи, які складають зміст соціальних послуг (далі-тарифи), 
обчислюються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від  09.04.2005 № 268 «Про 
затвердження  Порядку регулювання  тарифів на платні соціальні послуги» та наказу 
Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг».   

   2. Тарифи  перераховуються  у разі зміни посадових окладів працівників, які надають 
платні соціальні послуги, або зміни будь-якої складової тарифу. 

 3. До розрахунку витрат використовуються наступні дані: 
 прямі витрати (витрати на оплату праці з урахуванням премій та заохочень, 
матеріальної допомоги на оздоровлення, компенсаційних виплат, оплату відпусток та іншого 
невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці;  відрахування на соціальне 
страхування та до цільових страхових фондів; матеріальні витрати на придбання матеріалів 
(прямі матеріальні витрати); знос на необоротні активи, які використовуються для надання 
платної соціальної послуги); 

загальновиробничі витрати (витрати на утримання апарату управління: витрати на 
оплату праці, відрахування на соціальні заходи, в тому числі  витрати на щорічний 
профілактичний медичний огляд і медичне страхування та витрати на службові відрядження; 
знос на необоротні активи, які використовуються для надання декількох послуг; витрати на 
утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, 
інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на опалення, 
освітлення, водопостачання, водовідведення та інше, утримання виробничих приміщень; 
витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного 
середовища); 

адміністративні витрати (загальні організаційні витрати (витрати на проведення 
річних зборів, представницькі витрати тощо, витрати на службові відрядження і утримання 
апарату Управління та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання 
основних засобів, інших матеріальних активів загальногосподарського використання 
(оренда, страхування майна, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 
охорона); винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); 
витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, Інтернет, тощо); знос 
необоротних активів загальногосподарського використання; податки, збори та інші 
передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових 
платежів, що включаються до виробничої собівартості послуг); плата за розрахунково-касове 
обслуговування та інші послуги банків). 

 4. Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються, 
виходячи з тривалості виконання робіт  з надання платних соціальних послуг (хронометражу 
робочого часу) та норм навантаження (або часу для їх виконання). 

 5. Розрахунок собівартості соціальної послуги проводиться за формулою: 
                      Собівартість =ПВОП+ПМВ+ЗВВ+ІПВ,  де: 

    ПВОП – прямі витрати на оплату праці; 
       ПМВ   -  прямі матеріальні витрати; 
       ЗВВ     - загально виробничі витрати; 
        ІПВ    -  інші прямі витрати. 
 
Розрахунок тарифу проводиться за формулою: 

Тариф (ціна) =Собівартість + Адмінвитрати 
 
 

 



 

 

4. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ 
ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 1. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, можуть 
спрямовуватись на оплату праці працівників, які надають платні соціальні послуги,  на 
розвиток Управління і здійснення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій 
установи, які не забезпечені в повному обсязі видатками загального фонду. 

2. Оплата за платну послугу здійснюється отримувачем послуги ( або за дорученням 
відповідальною особою) згідно з актом виконаних робіт. 

     3. Відділ бухгалтерського обліку Управління веде статистичній звіт і бухгалтерський 
облік наданих платних соціальних послуг, складає звітність за цим видом діяльності 
відповідно до чинного законодавства. 

     4. Начальник Управління щоквартально контролює фінансово- звітну документацію 
надання платних соціальних послуг. 

 
5. ВИДИ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
            Види платних соціальних послуг та їх вартість визначені розрахунком тарифів на 
платні соціальні послуги.  

 

          Керуючий справами виконкому                                                                      Л.Л.Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
Додаток 1 

                                                                                             до рішення виконавчого комітету від 30.01.2019 № 6 

                                                                                             Розрахунки тарифів на платні соціальні послуги  
  

Найменування послуг 
Одиниця 
виміру 

Кваліфікація 
Заробітна 

плата, 
грн/міс 

Гранична 
норма 

часу, КЧ 

Коефіцієнт 
затрат 

часу, КЧ 

Заробітна 
плата за 

час 
виконання 
послуги, 

грн 

Місячний 
фонд 

робочого 
часу, хв 

Нарахування 
на ФОП, 

22% 

Прямі 
матеріальні 

витрати 

Загально 
виробничі 

витрати 

Адміністративні 
витрати 

1. Прання білизни та 
одягу до 1,5 кг сухої 

білизни 
Одне прання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

2. Прання білизни у 
пральній машині 

вдома у замовника до 
5,0 кг сухої білизни 

Одне прання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 80,00 1,33 36,85 9965,00 8,11   1,63 6,74 

3. Штопання, дрібний 
ремонт шкарпеток, 
постільної білизни 

Один ремонт 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 

4. Ведення 
домашнього 
господарства  

(прасування білизни) 
до 1,5 кг сухої 

білизни 

Одне 
прасування 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

5. Годування (для 
ліжко-хворих) 

Одне 
годування 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 14,00 0,40 11,06 9965,00 2,43   0,28 1,18 

6. Заміна постільної 
та натільної білизни 

Одна заміна 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 10,00 0,17 4,62 9965,00 1,02   0,20 0,84 

7. Оформлення 
замовлень на 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 



 

 

доставку вугілля, 
дров 

кваліфікаційного 
розряду 

8. Роботи з ремонту 
меблів, побутової 

техніки (Без вартості 
матеріалів і 

підготовчих робіт) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник з 

комплексного 
ремонту  6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 

9. Утеплення вікон на 
зиму (проклеювання 
папером, закладання 

утеплювального 
шнуру, мастики) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

10. Ремонт меблів 
(нескладний) 

Одна одиниця 

Соціальний 
робітник з 

комплексного 
ремонту  6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

11. Ремонт побутової 
техніки (нескладний) 

Одна одиниця 

Соціальний 
робітник з 

комплексного 
ремонту  6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

12. Відвідування 
представниками 

соціальних служб 
хворих у 

стаціонарних 
медичних закладах  

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 180,00 3,00 82,92 9965,00 18,24   3,66 15,17 

13. Написання листів 
Разове 

доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

14. Надання допомоги 
в оформленні 
документів на 

Одне 
оформлення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 



 

 

одержання субсидій 
на квартирну плату і 
комунальні послуги 

розряду 

15. Оганізація 
консультування 

(надання допомоги в 
організації 

консультацій у 
фахівців з різних 

питань) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 17,00 0,23 6,44 9965,00 1,42   0,35 1,43 

4590,75 17,00 0,28 7,82 9965,00 1,72   0,35 1,43 

16. Допомога при 
заготівлі овочів на 
зиму, косервування 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 90,00 1,50 41,46 9965,00 9,12   1,83 7,59 

17. Обробіток 
присадибної ділянки 

(чистка буряку) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 90,00 1,50 41,46 9965,00 9,12   1,83 7,59 

18. Оплата 
комунальних послуг 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 45,00 0,75 20,73 9965,00 4,56   0,92 3,79 

19. Виклик лікаря на 
домівку 

Один виклик 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 10,00 0,17 4,70 9965,00 1,03   0,20 0,84 

20. Супровід в 
поліклініку 

Одне 
супроводження 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 78,00 1,30 35,93 9965,00 7,91   1,59 6,58 

21. Оформлення 
пільгових рецептів, 

доставка 
медикаментів з 

аптеки 

Одне 
оформлення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 80,00 1,33 36,85 9965,00 8,11   1,63 6,74 

22. Надання допомоги 
в ремонті житлових 

приміщень ( без 
вартості матеріалів і 
підготовчих робіт) 

Разове 
доручення 

(один раз на 
рік ремонт 
кімнати) 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 240,00 4,00 110,56 9965,00 24,32   4,88 20,23 

Соціальний 4590,75 240,00 4,00 110,56 9965,00 24,32   4,88 20,23 



 

 

робітник з 
комплексного 

ремонту  6 
кваліфікаційного 

розряду 
23. Купівля і 

доставка: 
продовольчих, 

промислових та 
господарських 

товарів, медикаментів 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 84,00 1,40 38,70 9965,00 8,51   1,71 7,08 

24. Організація 
харчування 

(приготування їжі) 

Одне 
приготування 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 

25. Ведення 
домашнього 
господарства 

(підготовка продуктів 
для приготування їжі, 

миття овочів і 
фруктів, посуду, 

винесення сміття, 
тощо) 

Одна послуга 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 18,00 0,30 8,29 9965,00 1,82   0,37 1,52 

26. Перукарські 
послуги 

Одна послуга 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

Здійснення 
санітарно-

гігієнічних заходів за 
місцем проживання 
(надання допомоги 

при: ) 

                      

27. Купанні 
Разове 

доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 

28. Умиванні рук, 
обличчя 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

4590,75 10,00 0,17 4,62 9965,00 1,02   0,20 0,84 



 

 

кваліфікаційного 
розряду 

29. Голінні 
Разове 

доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 20,00 0,33 9,20 9965,00 2,02   0,41 1,69 

30 Підрізання нігтів, 
розчісування волосся 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 20,00 0,33 9,20 9965,00 2,02   0,41 1,69 

Ведення домашнього 
господарства 

(прибирання житла) 
                     

31. Косметичне 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 18,00 0,30 8,29 9965,00 1,82   0,37 1,52 

32. Вологе 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 42,00 0,70 19,35 9965,00 4,26   0,85 3,54 

33. Генеральне 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 126,00 2,10 58,05 9965,00 12,77   2,56 10,62 

34. Миття вікон 
Одне миття 
одного вікна 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

35. Очищення від 
пилу килимів, 

доріжок пилососом 
замовника 

1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 3,00 0,05 1,38 9965,00 0,30   0,06 0,25 

36. Миття газової 
плити 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 

37. Миття (чищення 
раковини) 

1 одиниця 
Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
4590,75 15,00 0,25 6,91 9965,00 1,52   0,31 1,26 



 

 

розряду 

Прибирання житла:                       

38. Винисення сміття 1 відро 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 10,00 0,17 4,62 9965,00 1,02   0,20 0,84 

39. Відтаювання 
холодильника, миття 
його всередині, ззовні 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 40,00 0,67 18,44 9965,00 4,06   0,81 3,37 

40. Миття люстр, 
підвісок, бра, 

торшерів, плафонів 
1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 25,00 0,42 11,53 9965,00 2,54   0,51 2,11 

41. Миття стін дверей 
у квартирі (будинку) 

1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 15,00 0,25 6,91 9965,00 1,52   0,31 1,26 

42. Протирання 
підвіконь, віконних 

рам 
1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 4,00 0,07 1,82 9965,00 0,40   0,08 0,34 

43. Надання допомоги 
в обробітку 

присадибної ділянки 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 138,00 2,30 63,57 9965,00 13,99   2,81 11,63 

44. Розпалювання 
печей, піднесення 

вугілля, дров, 
розчистка снігу, 
доставка води з 

колонки 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 42,00 0,70 19,35 9965,00 4,26   0,85 3,54 

45. Порізка дров ( 
робочий інвентар 

управління,заправка 
бензопили 

замовником) 

1 складометр 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 240,00 4,00 110,56 9965,00 24,32 1,51 4,88 20,23 

46.Порубка дров 1 складометр 
Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
4590,75 240,00 4,00 110,56 9965,00 24,32   4,88 20,23 



 

 

розряду 

47.Обкошування 
прилеглої  території 

(ручною косою) 

1 сота ( 100 
кв.м) 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 90,00 4,00 110,56 9965,00 24,32   1,83 7,59 

48.Обкошування 
прилеглої території 
(Мотокоса),заправка 

мотокоси 
замовником 

1 сота ( 100 
кв.м) 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційного 
розряду 

4590,75 90,00 4,00 110,56 9965,00 24,32 0,85 1,83 7,59 

           

 
 
 
Начальник управління соціального 
захисту населення міської ради                                                                             В. О. Цицюра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аналіз регуляторного впливу 
проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження 
Положення про порядок і умови надання платних соціальних послуг управлінням 
соціального захисту населення Баранівської міської ради та Розрахунку тарифів на 
платні соціальні послуги» 

 
І. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного 

регулювання 
 

Розроблений проект рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про 
затвердження Положення про порядок і умови надання платних соціальних послуг 
управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради  та Розрахунку 
тарифів на платні соціальні послуги» спрямований на впорядкування надання платних 
соціальних послуг та врегулювання вартості таких послуг. 

Проектом пропонується затвердити: 

Положення про порядок і умови надання платних соціальних послуг управлінням 
соціального захисту населення Баранівської міської ради; 

Розрахунок тарифів на платні соціальні послуги. 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкт господарювання, у 
тому числі суб’єкти малого 
підприємництва 

+  

 
Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних 

актів. 
 
ІІ. Визначення цілей регулювання 
Цілями регулювання, що безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми, є: 

встановлення розміру плати за платні соціальні послуги відповідно до законодавства 
України; 

розширення переліку платних соціальних послуг; 

недопущення порушень при наданні платних соціальних послуг 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 
 

Вид альтернативи Опис альтернативи 



 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
1-ша 
альтернатива 

Надання платних соціальних послуг іншими державними чи 
комунальними підприємствами, установами і закладами соціального 
обслуговування,  фізичними особоми. 

Таким чином,  потреба громадян в отриманні соціальних 
послуг залишається не вирішена. 

2-тя альтернатива Визначити організаційно-правові засади надання платних 
соціальних послуг громадянам Баранівської ОТГ  рішенням 
виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

Даний проект акта виконачого комітету чітко врегульовує 
надання платних соціальних порслуг та встановлює визначений 
розмір  оплати за дані послуги. 

 
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.  

 
Оцінка впливу на сферу інтересів держави 
Вид альтернативи Вигоди Витрати (втрати) 
1-ша 
альтернатива 
 

Відсутні. 
 

Неможливість 
забезпечення необхідного 
переліку соціальних послуг, 
які затребувані 
громадянами.  

2-га альтернатива 

Забезпечить можливість: 
- розширення переліку 

затребованих соціальних послуг; 
- отримання додаткових коштів для 

покращення надання соціальних 
послуг; 

- визначить єдині тарифи на платні 
соціальні послуги; 

- задовольнить потреби 
відповідних категорій жителів  
Баранівської ОТГ в отриманні даних 
послуг. 

На даний час потреби в 
додаткових витратах 
Управління у зв’язку  з 
запровадженням 
запропонованої редакції 
проекту акта не має по 
причині того, що  
працівники Управління 
надаватимуть платні 
соціальні  послуги 
непрацездатним громадянам 
та обслуговатимуть їх 
наряду з  непрацездатними 
громадянами, які 
безоплатно обслуговуються   
Управлінням. При 
збільшенні отримувачів 
платних послуг може 
виникнути додаткова 
потреба у соціальних 
робітниках, що може 
призвести до збільшення 
потреби у фінансуванні.  

 
 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 
 



 

 

Рейтинг 
результативності 

(досягнення цілей під час 
вирішення проблем) 

Бал результативності                      
(за чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1  1 
При цій альтернативі не 
будуть розв’язані проблеми. 

Альтернатива 2 4 

Альтернатива повною 
мірою забезпечує 
розв’язання усіх проблем, 
що визначені у розділі І 
цього аналізу регуляторного 
впливу.  

 
 

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної 

альтернативи/причини 
відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 
Альтернатива 1 Переваги відсутні.  х 

Альтернатива 2 
Обраний спосіб 

Причини для відмови 
відсутні, обрана 
альтернатива приведе до 
ефективнішого виконання 
покладених функцій на 
Управління соціального 
захисту населення 
Баранівської міської ради 

Прийняття акта дозволить 
Управлінню ефективно і 
значно ширше надавати 
затребувані платні  соціальні 
послуги. 

х 

 
V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

З метою виконання вимог Законів України «Про соціальні послуги»,  «Про місцеве 
самоврядування в Україні» пропонується затвердити запропонований Проект. 

Проектом визначені організаційно-правові засади надання платних соціальних послуг 
громадянам Баранівської ОТГ. 

При вирішенні проблеми, пов’язаної з запровадженням платних соціальних послуг  
пропонується вирішити наступні питання: 

1) відповідність постанові Кабінету Міністрів України  від 14.01.2004 №12 «Про 
порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» зі 
змінами; 

2) відповідність постанові Кабінету Міністрів України    від  09.04.2005 №268 «Про 
затвердження  Порядку регулювання  тарифів на платні соціальні послуги»; 

3)  відповідність постанові Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі 
питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» зі змінами; 

4) відповідність наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 
№760 «Про затвердження державного стандарту догляду вдома»; 



 

 

5) відповідність наказу Міністерства  соціальної політики України від 07.12.2015 
№1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості 
соціальних послуг»;  

6) поєднання надання соціальними робітниками платних та безплатних  соціальних 
послуг; 

7) використання коштів, які надійшли за надання платних соціальних послуг; 

8) підвищення ефективності надання соціальної допомоги. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 
повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Регуляторний акт розповсюджується на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади. Виконання вимог регуляторного акта дасть можливість 
задовільнити потребу громадян в отриманні соціальних послуг, призведе до зростання 
кількісних і якісних характеристик надання послуг та збільшить надходження коштів, що  в  
свою чергу дасть можливість використовувати їх на покращення процесу надання соціальних 
послуг. В разі збільшення затребуваності об’ємів надання платних соціальних послуг понад  
меж  наявних  можливостей, виникне потреба додаткового ресурсу – збільшення кількості 
соціальних робітників, та  збільшення фінансування.  

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання Закону України «Про соціальні 

послуги»  та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», його дія поширюється 
на необмежений термін і обмежується дією зазначених законів. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта  
Основними показниками результативності прийняття регуляторного    акта є:  

- задоволення потреб відповідних категорій  громадян Баранівської ОТГ  в  
отриманні даних послуг; 

-     розмір коштів, які отримані за надані платнні соціальні послуги. 

        Рівень поінформованості жителів Баранівської об’єднаної територіальної громади – 
середній. Проект та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті 
Баранівської міської ради. 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 
результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу 
статистичних та бухгалтерських даних.  

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня  
набрання чинності цим  регуляторним актом або більшістю його положень. Проводити 
базове відстеження  після набрання чинності регуляторним актом допускається тільки у разі, 
якщо для відстеження результативності використовуються виключно статистичні дані.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 
рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років                з дня набрання чинності 
цим актом.  

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки починаючи з 
дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається. 

 Відстеження також буде здійснюватися шляхом аналізу інформації щодо: 
 



 

 

-кількості громадян, які потребують надання платних соціальних послуг; 
-кількості громадян, які уклали угоди на отримання платних соціальних послуг; 
-кількості і видів платних послуг затребуваних громадянами; 
-кількості зауважень чи скарг щодо порядку надання платних соціальних послуг та розміру 
оплати за їх надання. 

 

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом  30 днів з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акту в письмовому та електронному вигляді: 

-   м. Баранівка,  вул. Соборна, 20, міська рада. Тел. 4-20-35. 

-   b.meriya@ukr.net 

Начальник управління соціального 
захисту населення                                                                                          В. О. Цицюра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                      №7 
 

Про затвердження Положення про  
надання одноразової матеріальної допомоги 
жителям Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади  
(проект регуляторного акта) 
 
 

Відповідно до ст.ст.34,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.8 Закону України «Про звернення громадян», враховуючи пропозиції комісії по розгляду 
звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської 
міської ОТГ, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити Положення  про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади у новій редакції згідно з додатком. 
 
2.  Визнати таким, що втратило чинність,  рішення виконавчого комітету Баранівської 
міської ради від 30.03.2017 № 86 «Про утворення комісії по розгляду звернень громадян 
щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішення виконавчого комітету 

                                                                  30.01.2019 № 7    
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 

 
Розділ 1. Загальні положення. 
1.1.  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги 
(далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення,  громадян,   які 
опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян. 
1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які проживають та зареєстровані на 
території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання матеріальної допомоги є заява 
громадянина на ім’я міського голови. 
 
Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 
2.1 Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради приймає та реєструє заяви громадян на 
ім’я міського голови, про надання матеріальної допомоги з повним відповідним пакетом 
документів і передає секретарю комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової грошової допомоги жителям територіальної громади не менше, як за 5 днів до 
засідання Комісії. 
2.2 Виплата матеріальної допомоги пільговим категоріям проводиться за рахунок коштів, 
передбачених у міському бюджеті на поточний рік, у межах сум, затверджених сесією 
міської ради на виплату матеріальної допомоги жителям громади. 

При розгляді питання щодо надання та розміру одноразової грошової допомоги 
враховується сукупний дохід сім'ї, членами якої є особи, які спільно проживають, пов'язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. 
2.3 Сума на отримання одноразової матеріальної допомоги або відмова у наданні 
матеріальної допомоги визначається Комісією, складається відповідний протокол за 
підписом голови та секретаря комісії.   
2.4. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються 
наступні документи: 
–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові 
заявника, його адреса та мотиви звернення; 
–  копія паспорту; 
–  копія ідентифікаційного номеру; 
– номер розрахункового рахунку, відкритий у філії ПАТ «Державний ощадний банк 
України». 
Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються: 
–         на лікування та операцію – довідка медичного закладу; 
–        на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   пожежу, 
яка сталася; 
–        документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції; 



 

 

–        документ, що підтверджує  необхідність лікування або реабілітації (для учасників ООС 
ЗСУ); 
–         довідка про демобілізацію; 
–         акт обстеження матеріально-побутових умов, завірений у встановленому 
законодавством порядку; 
–         довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка; 
–         інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих  обставин (за 
потреби); 
- згода на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»; 
- довідка про доходи всіх членів сім’ї за 6 місяців, що передують зверненню. 
2.5. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, 
враховуючи рівень забезпечення сім’ї  та в межах виділених міським бюджетом асигнувань. 
2.6.  Допомога надається у таких розмірах: 
– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які 
потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 3  тисяч гривень в залежності від 
важкості захворювання, терміну лікування, ступеню руйнування житла; 
– громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення складних 
медичних операцій  особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло – від 3 
до 10 тисяч гривень; 
– члени сімей громадян, які беруть  участь в ООС ЗСУ– від 500 до 1 тисячі  гривень в 
залежності від місця та терміну перебування в зоні проведення  ООС ЗСУ; 
– громадянам, які беруть (брали)  участь в ООС ЗСУ для проведення лікування та 
реабілітації  –  від 500 до 1000 грн.; 
–  громадянам в рік демобілізації з ЗСУ, які брали участь в ООС ЗСУ– від 500 до 1000 грн. в 
залежності від рівня забезпеченості сім’ї. 
2.7. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах, 
надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї  та становить від 100 
до 500 гривень. 
2.8. Допомога на поховання надається  в розмірі 500 грн. 
2.9. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих 
випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге). 
 2.10. В окремих випадках громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 
(необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання  
медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, 
встановленого.п.п.2.6, 2.7. даного Положення.  
Повторне звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги передається на розгляд 
комісії лише за наявності резолюції голови ОТГ про наявність особливо гострої життєвої 
ситуації. В інших випадках повторні звернення відповідно до ст..8 Закону України «Про 
звернення громадян» не підлягають розгляду про що відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради інформує заявника. 
2.11. Матеріальна допомога не надається у разі: 
- коли на момент розгляду звернення заявник або особа, яка потребує матеріальної допомоги, 
перебуває у списку померлих осіб; 
- якщо в довідці з медичного закладу не зазначено, що особа потребує тривалого лікування. 
2.12. Рішення про надання чи відмову у наданні матеріальної допомоги приймається  на 
засіданні виконавчого комітету. Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради інформує 
заявників про результати розгляду звернень. 
 Розділ 3. Заключні положення 
3.1 Прийняті рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги разом з 
відповідним реєстром заявників передається для виплати управлінню соціального захисту 
населення Баранівської міської ради. 
3.2 Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються протягом 30 календарних 



 

 

днів. 
Для виплати матеріальної допомоги громадянам  кошти з міського бюджету 

направляються   управлінню соціального захисту населення міської ради. 
Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради проводить 

нарахування одноразової матеріальної допомоги громадянам, на особові рахунки заявників, 
відкриті в банківських установах. 
3.3.Контроль за повнотою і достовірністю наданих документів, які додаються до заяви, 
формування реєстру заявників, підготовка проекту рішень на виконком покладається 
на секретаря комісії про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 
3.4.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради. 
 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради 

«Про затвердження Положення  щодо надання   одноразової матеріальної допомоги 
мешканцям Баранівської ОТГ» 

 
Проектом рішення  передбачається встановлення порядку надання одноразової матеріальної 
допомоги  мешканцям Баранівської ОТГ. 
 
1.  Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання 
Розроблення рішення Баранівської міської ради «Про затвердження Положення  щодо 
надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Баранівської ОТГ» з метою 
встановлення чіткого порядку та підстав для надання одноразової матеріальної допомоги 
мешканцям Баранівської ОТГ. 
 
2.     Цілі державного регулювання 

Проект рішення спрямований на визначення: 
- Кількості матеріальної допомоги, що може отримати житель Баранівської 

об’єднаної  територіальної громади на рік 
-  процедури надання матеріальної допомоги мешканцям громади,; 
- переліку документів необхідних для отримання матеріальної допомоги. 

 
3.   Механізм, який застосовується для розв'язання проблем і відповідні заходи 

 Розв’язання проблеми можливе шляхом затвердження рішення виконавчого комітету міської 
ради «Про затвердження Положення  щодо надання   одноразової матеріальної 
допомоги мешканцям Баранівської ОТГ» 

 
 4. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей. 

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту не 
затверджувати Положення, що спричинить неврегульованість процедури надання 
одноразової матеріальної допомоги мешканцям ОТГ, надасть можливість необґрунтованої 
відмови у надані одноразової матеріальної допомоги. 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення. 

Затвердження даного рішення надасть змогу міській раді організаційно та юридично 
врегулювати процес надання одноразової  матеріальної допомоги мешканцям Баранівської 
ОТГ. 

 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту 

 

Сфера впливу 
регуляторного акту 

Вигоди Витрати 

Баранівська 
міська рада 

- дотримання вимог чинного 
законодавства; 
- формування чіткої і зрозумілої 
процедури надання матеріальної 
допомоги 
 

- витрати на 
оприлюднення 
регуляторного 
акту 
- видатки 
пов’язані з 



 

 

наданням 
матеріальної 
допомоги 

Мешканці Баранівської ОТГ - Отримання додаткових 
фінансових ресурсів  для 
поліпшення скрутного  
становища. 

відсутні 

 
7.         Обґрунтування терміну дії регуляторного акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив 
як зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових акті, 
так і внутрішніх – фінансова спроможність Баранівської міської ради. У такому разі 
регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його 
скасування. 
8. Визначення показників результативності акта 

Показники результативності регуляторного акту виключно статистичні дані: 
- кількість мешканців Баранівської ОТГ  які отримають одноразову матеріальну допомогу. 
- сума одноразової матеріальної допомоги наданої мешканцям Баранівської ОТГ. 
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта 

      З метою відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися 
відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного  
регуляторного акта послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності 
шляхом використання статистичних та аналітичних даних.   

                Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до 
дня  набрання чинності цим  регуляторним актом або більшістю його положень. Проводити 
базове відстеження  після набрання чинності регуляторним актом допускається тільки у разі, 
якщо для відстеження результативності використовуються виключно статистичні дані.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 
рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим 
актом.  

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки починаючи з 
дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. 

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається. 

Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом  30 днів з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акту в письмовому та електронному вигляді: 

-   м. Баранівка,  вул. Соборна, 20, міська рада. Тел. 4-20-35. 

-   b.meriya@ukr.net 

 

Начальник управління соціального  
захисту населення   міської ради                                                                        В. О. Цицюра     
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     

     

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.01.2019                                                                                                                                   № 8 

Про надання дозволу Іщуку С.Б. 
на укладання договору дарування  
житлового будинку 
 
 

Розглянувши заяву Іщука С.Б., враховуючи висновок служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 24.01.2019 р, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 
при виконавчому комітеті міської ради від 24.01.2019 р., керуючись ст. 18 Закону України 
«Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Іщуку Сергію Борисовичу, ХХХХХХХ р.н., жителю ХХХХХХХ, дозвіл на укладання 
договору дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: ХХХХХХХ, на 
користь сина Іщука Ярослава Сергійовича, ХХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХ. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
 Міський голова                                                                                   А.О. Душко  
 
 
 Керуюча справами виконкому                                                        Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

     

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.01.2019                                                                                                                                 № 9 

Про надання дозволу Шумейко В.Г. 
на укладання договору дарування  
житлового будинку та земельних ділянок 
 

Розглянувши заяву Шумейко В.Г., враховуючи висновок служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 24.01.2019 р., рекомендації комісії з питань захисту прав 
дитини при виконавчому комітеті міської ради від 24.01.2019 р., керуючись ст. 18 Закону 
України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Шумейко Валентині Григорівні, ХХХХ р.н., жительці ХХХХ, дозвіл на укладання 
договору дарування нерухомого майна, а саме: житлового будинку, який знаходиться за 
адресою: ХХХХХХХХ, земельної ділянки відведеної для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка (кадастровий 
номер ХХХХХХХХХХ), яка знаходиться за адресою: ХХХХХХХХХ, земельної ділянки 
відведеної для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 
ХХХХХХХ), яка знаходиться за адресою: ХХХХХХХ, земельної ділянки відведеної для 
ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер ХХХХХХХ), яка 
знаходиться за адресою: ХХХХХХХ, на користь сина Шумейка Андрія Олександровича, 
ХХХХХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХ. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 Міський голова                                                                                               А. О. Душко  
 
 
 Керуюча справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

     

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.01.2019                                                                                                                           № 10 

 

Про погодження проведення вибіркових 
санітарних рубок в межах природно- 
заповідного фонду у зоні діяльності  
Баранівської ОТГ ДП «Баранівське ЛМГ» 
 

Розглянувши звернення ДП «Баранівське ЛМГ» від 04.01.2019 року № 06,  з метою 
поліпшення санітарного стану лісів, недопущення негативного впливу на навколишнє 
природне середовище, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників та збереження 
технічних якостей деревини, згідно пункту 30 Санітарних правил в лісах України (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756), керуючись, ст. 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду 
лісового заказника місцевого значення «Баранівський»,  загальнозоологічного 
заказника місцевого значення «Сестробиль», ботанічного заказника місцевого 
значення «Підсніжник» розміщених на території Баранівської об'єднаної 
територіальної громади по ДП «Баранівське ЛМГ» згідно акту обстеження 
насаджень, що потребують вибіркової санітарної рубки. 
 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

             

     

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.01.2019                                                                                                                       № 11 

Про погодження проведення суцільної 
санітарної рубки на території   
ДП «Романівський лісгосп АПК» 
 
 
 

Розглянувши звернення ДП «Романівський лісгосп АПК» від 15.01.2019 року № 41 ,  з 
метою поліпшення санітарного стану лісів, недопущення негативного впливу на навколишнє 
природне середовище, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників та збереження 
технічних якостей деревини, згідно пункту 30 Санітарних правил в лісах України (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 756), керуючись, ст. 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1.Погодити провести суцільно-санітарні рубки з додержанням санітарних правил в 
лісах України, а саме в кв.9 вид.33, кв.8 вид.48,  кв.21 вид.6, кв.24 вид.14, кв.24 вид.13, 
кв.36 вид.16, кв.36 вид.17, кв.66 вид.4, кв.70 вид.1, кв.79 вид.5, на території 
Баранівської об'єднаної територіальної громади по ДП «Романівський лісгосп АПК» 
згідно акту обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки. 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                                 №12 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  
 

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

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Щотову Василю Анатолійовичу, який проживає ХХХХХХХХ, у м. 
Баранівка на встановлення 2-х зблокованих тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності по ХХХХХХХХХХХ. 
2. Зобов’язати Щотова В.А.: 

1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначених 
тимчасових споруд будівельним нормам у відділі містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити 
паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої території (на 
топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасові споруди  у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасових споруд. 

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

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 



 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 

 

                                                                                                          

 

 

  

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                                   №13 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги громадянам Баранівської 
міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №1 від 
25.01.2019 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.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі 
100200 грн. (сто тисяч двісті гривень) на рахунок управління соціального захисту 
населення міської ради для виплати 100200 грн. (сто тисяч двісті 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 виконавчих органів ради Савчука В. А. 



 

 

 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
                                                                                                          

 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                                   №14 
 

 
 

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 №1 від 
25.01.2019 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 30.03.2017 № 86 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.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі  
2500грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) на рахунок управління соціального захисту населення 
міської ради для виплати 2500грн. (дві тисячі п’ятсот 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 виконавчих органів ради Савчука В. А. 

 



 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
                                                                                                          

 
 

  

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
30.01.2019                                                                                                                                   №15 
 
Про надання погодження на 
придбання легкового автомобіля 
 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши клопотання головного лікаря КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради 
Пісчанської Т. В. від 08.01.2019 року № 13 про надання погодження на придбання легкового 
автомобіля, з метою покращення надання медичної допомоги населенню Баранівської 
об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Погодити КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради придбання легкового автомобіля 
на суму до 200 тис. грн. для покращення надання медичної допомоги населенню Баранівської 
об’єднаної територіальної громади. 
2.  Головному лікарю КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради Пісчанській Т. В. після 
придбання автомобіля провести відповідну реєстрацію згідно норм чинного законодавства. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з  питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н. В. 
 
 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 

 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                           №16 
 
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 с. Климентіївка для оформлення права власності 
ХХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Кутіль, 9, с. Климентіївка». 
2. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка вул. Зарічна, 26 який перебуває у спільній 
частковій власності ХХХХХХХХ де частка кожної становить ½ від загальної площі будинку 
поштову адресу: «вул. Зарічна, 26-а, смт. Полянка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Леваневського, 74, м. Баранівка». 
4. Присвоїти частині житлового будинку 51/100 поштову адресу: «пров. Котляревського, 13, 
м. Баранівка», який належить на праві власності ХХХХХХХХХХ, у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
5. Присвоїти частині житлового будинку 49/100 в м. Баранівка пров. Котляревського, 13, 
який належить на праві власності ХХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «пров. 
Котляревського, 13-а, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Калинова, 2, кв.5, м. Баранівка». 
7. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Калинова, 2, кв.10, м. Баранівка». 
8. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка ІІ пров. Огородній, 12, який належить 
на праві власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров. Огородній, 12, м. Баранівка» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації.  
9.  Зобов’язати ХХХХХХХХ, внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
10.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 



 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                           №17 

Про надання дозволу на встановлення 
намету в місті Баранівка 
 

Розглянувши клопотання голови Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» 
– Нечипорука Дмитра Васильовича про надання дозволу на розміщення намету в 
центральній частині міста Баранівка, керуючись пп. б п. 3 ст.38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл голові Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» – Нечипоруку 
Д.В. на безкоштовне встановлення намету в місті Баранівка на майдані Волі – біля 
приміщення кінотеатру з 01 лютого 2019 року по 30 квітня 2019 року. 
2. Зобов’язати голову Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» – Нечипорука 
Д.В. укласти договір на вивезення сміття з Баранівською міською радою.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчук В. А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                           №18 

Про надання дозволу на встановлення 
намету в смт. Полянка 
 

Розглянувши клопотання голови Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» 
– Нечипорука Дмитра Васильовича про надання дозволу на розміщення намету в районі 
ринку смт. Полянка, керуючись пп. б п. 3 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл голові Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» – Нечипоруку 
Д.В. на безкоштовне встановлення намету в смт. Полянка - по вул. Промислова в районі 
ринку з 01 лютого 2019 року по 30 квітня 2019 року. 
2. Зобов’язати голову Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» – Нечипорука 
Д.В. укласти договір на вивезення сміття з Баранівською міською радою.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчук В. А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                           № 19 

Про внесення змін до рішення 
виконкому міської ради 
від 20.12.2018 року №291  
«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 20.12.2018 
року №291 «Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна», а саме пункт 4  
викласти в новій редакції: 
«4.Присвоїти частині житлового будинку 43/100 в смт. Полянка вул. Заводська, 55, який 
належить на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу:  
«вул. Заводська, 55-а, смт. Полянка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації». 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                              №20 

Про надання дозволу на  
розміщення реклами на  
рекламній конструкції  
типу «білборд» 
 

Розглянувши клопотання Баранівської районної державної адміністрації про надання 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами на існуючих рекламних конструкціях типу 
«білборд», для розміщення рекламного постера, щодо Об’єднавчого Собору за єдину 
Православну Церкву в Україні, 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» (із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Баранівській районній державній адміністрації, на платній основі, 
розмістити зовнішню рекламу, щодо Об’єднавчого Собору за єдину Православну Церкву в 
Україні, в кількості одного рекламного постера на існуючій рекламній конструкції типу 
«білборд», встановлених у м. Баранівка, терміном з 01.02.2019 року по 28.02.2019 року. 
2. Зобов’язати Баранівську району державну адміністрацію в особі голови Вельчинського 
М.Р., укласти з Баранівською міською радою договір тимчасового користування білбордом, 
на якому передбачено розмістити вищезгадану зовнішню рекламу (рекламний постер в 
кількості 1 шт.)  
3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 
під час їх розташування та експлуатації покласти - (відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства міської ради) та розповсюджувача даної зовнішньої реклами – 
Баранівської районної державної адміністрації в особі голови Вельчинського М.Р.. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А. Савчука. 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 



 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                                 №21 

Про зняття нежитлової будівлі 
з реєстрації 
 

Розглянувши клопотання Нікітчиної Людмили Феліксівни про зняття з реєстрації 
нежитлової будівлі, у зв’язку із відсутністю даної будівлі, керуючись пп.. 9, 10 п. б ст.30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на основі довідки з КП «Новоград-
Волинського міжміського бюро технічної інвентаризації» від 03.03.2014 року № 349 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Нікітчиній Людмилі Феліксівні, на зняття нежитлової будівлі магазину з 
реєстрації, який належав на праві власності Нікітчиній Людмилі Феліксівні за адресою: 
ХХХХХХХХХ у зв’язку з його знесенням. 
2. Зобов’язати Нікітчину Л.Ф., внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 

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

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                              №22 

Про надання дозволу на встановлення 
намету в місті Баранівка 
 

Розглянувши клопотання представника ГО «Солідарність» за довіреністю – Маковія 
Олега Євгеновича, про надання дозволу на розміщення намету в центральній частині міста 
Баранівка, керуючись пп. б п. 3 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл представнику ГО «Солідарність» – Маковія О.Є., на безкоштовне 
встановлення намету в місті Баранівка на майдані Волі – біля приміщення кінотеатру з 01 
лютого 2019 року по 05 лютого 2019 року з 09:00год. до 20:00 год. 
2. Зобов’язати представника ГО «Солідарність» – Маковія О.Є., укласти договір на 
вивезення сміття з Баранівською міською радою.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А. Савчука. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                                 №23 

 
Про взяття на першочергову чергу  
квартирного обліку Краєвського В.Л. 
 

Розглянувши заяву Краєвського Вадима Леонідовича, жителя ХХХХХХ, учасника 
АТО, щодо взяття  на першочергову чергу  квартирного обліку за місцем проживання для 
поліпшення житлових умов   та додані до заяви матеріали, враховуючи висновок житлової 
комісії від 28.01.2019 року,  керуючись ст.ст. 34, 36, 40, 45, 46  Житлового кодексу України, 
ст.ст. 15,18,44  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470, Постановою від 23 листопада 2016 р. N 861 
Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 
р. N 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117, (із наступними змінами 
), керуючись  пп.2  п.а ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет міської ради: 
 
В И Р І Ш И В: 

1. Взяти  на першочергову чергу квартирного обліку Краєвського Вадима Леонідовича, для 
поліпшення   житлово  - побутових умов, який  зареєстрований  за адресою: ХХХХХХХХХ, 
за місцем проживання, як учасника бойових дій  в АТО, згідно посвідчення серії УБД 
№170136, виданого 01.06.2016 року,  склад сім'ї 5 осіб. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А. Савчука.  
 
 
Міський голова                                                                                                   А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                               №24 

 
Про взяття на соціальний квартирний облік 
особи з числа дітей, позбавлених  
батьківського піклування Карповича М.І. 
 
              Розглянувши заяву Карповича Михайла Івановича  від 25.01.2019 року   щодо 
постановки на соціальний квартирний як дитини, позбавлену батьківського піклування, що 
не має власного житла, враховуючи висновок житлової комісії від 28.01.2019 року, 
керуючись ст. 39  Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України «Про забезпечення 
організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, а також 
осіб з їх числа», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради 
професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про затвердження Правил обліку громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР», виконавчий комітет міської ради: 
 
В И Р І Ш И В: 

1. Взяти на соціальний  квартирний облік на позачергове отримання соціального житла 
Карповича Михайла Ігоровича, особу з числа дітей, позбавлених батьківського 
піклування, 09.03.2000 року народження, який проживає за адресою: ХХХХХХХХ та 
не забезпечений житлом. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                                                 А. О. Душко 

 



 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                    №25 

 
 
Про затвердження розпорядження  
міського голови 

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

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  18.12.2018  №  360-од 
«Про виділення коштів для відзначення переможців конкурсу «Найкраща ялинкова 
прикраса» та від 14.01.2019  №  09-од  «Про затвердження заходів з підготовки 
та проведення свята «Хрещення Господнє»», що додаються. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2019                                                                                                                               № 26 

 
Про затвердження заходів 
до Дня Святого Валентина 
 

 
З метою організації святкування в Баранівській громаді Дня Святого Валентина, 

керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити заходи до Дня Святого Валентина, що додаються. 
 
2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б..) провести 

святкування відповідно до затверджених заходів. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

 

 

Міський голова                                                                                                     А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 рішення виконавчого комітету 
                                                                     30.01.2019 № 26    

Заходи 
щодо святкування Дня Святого Валентина 

1.Підготувати відповідний сценарій проведення свята та провести в м. Баранівка 
розважальну програму до Дня Святого Валентина. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
До 14 лютого 2019 року 
 
 

2.Облаштувати фотозону, підготувати фото звіт. 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
14 лютого 2019 року 
 

3.Провести молодіжну дискотеку у міському Будинку культури ім. А. Пашкевича. 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
14 лютого 2019 року 
 

4.Підготувати та розмістити на сайті Баранівської міської ради а також у місцевих ЗМІ 
святкові вітання міського голови й міськвиконкому з нагоди святкування Дня Святого 
Валентина. 

Відділ діловодства та організаційної роботи 
міської ради 
10 лютого 2019 року 
 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2019                                                                                                                               №27 

Про затвердження заходів, пов’язаних 
з відзначенням 200-річчя з дня  
народження Пантелеймона Куліша 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 19.06.2018 року № 2465-VІІІ 
«Про відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша», враховуючи вагомий 
внесок у розвиток української літератури, у культурне та суспільно-політичне життя України 
та з метою відзначенням 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша (7 серпня 2019 
року), керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 
 
1.Затвердити план заходів щодо відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона 
Куліша згідно з додатком. 

 
2.Відділам: освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту та організаційно-кадрової роботи 
міської ради забезпечити виконання затверджених заходів та своєчасне інформування 
Житомирської облдержадміністрації. 

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

 

 

 

 



 

 

 

Міський голова                                                                                                     А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 рішення виконавчого комітету 
                                                                     30.01.2019 № 27    

  
План 

заходів щодо відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша  
 

1.Організувати у бібліотеці для дорослих та дітей, у бібліотеках Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади, у шкільних бібліотеках інформаційні полички, тематичні 
виставки, присвячені письменнику, перекладачу, історику і громадському діячу 
Пантелеймону Кулішу: «Із забуття в безсмертя», «Пантелеймон Куліш: особистість, 
письменник, громадянин». 

Відділ освіти міської ради, відділ культури, 
сім’ї, молоді та спорту міської ради 
(бібліотека для дорослих та дітей, 
бібліотеки громади) 
7 серпня 2019 року 
 

2.Провести відкриті уроки, лекції, виховні години, тематичні зустрічі, читацькі конференції в 
навчальних закладах громади, присвячені життю та творчості українського письменника та 
громадського діяча Пантелеймона Куліша. 

Відділ освіти міської ради 
                                                                                    Протягом 2019 року 
3. Організувати загальношкільні культурно-мистецькі заходи, спрямовані на вивчення та 
висвітлення ролі Пантелеймона Куліша як однієї з визначних постатей національної 
культури. 

Відділ освіти міської ради 
Протягом 2019 року 
 

4.Сприяти висвітленню заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 200-річчя з 
дня народження Пантелеймона Куліша, у засобах масової інформації. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
Протягом 2019 року 
 

5.Поінформувати Житомирську обласну державну адміністрацію про виконання вище 
зазначених заходів. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
До 30 вересня 2019 року 
 
 



 

 

Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2019                                                                                                                               № 28 

Про затвердження плану заходів 
з підготовки та відзначення у 2019 році 
Дня вшанування учасників бойових  
дій на території інших держав 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 999-
р «Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
03.01.2019 № 2 «Про затвердження заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав», з метою гідного вшанування мужності та 
героїзму учасників бойових дій на території інших держав, увічнення пам’яті загиблих, 
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 
1.Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 2019 році Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав згідно з додатком. 

 
2.Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання затверджених заходів та 
інформувати управління соціального захисту населення міської ради до 15 листопада 2019 
року. 
 
3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) інформувати 
департамент праці, соціальної та сімейної політики Житомирської облдержадміністрації до 
20 листопада 2019 року. 

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



 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                     А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 рішення виконавчого комітету 
                                                                    30.01.2019 № 28    

  
План 

заходів з підготовки та відзначення у 2019 році Дня вшанування  
учасників бойових дій на території інших держав 

 
1.Організувати та провести урочисте покладання квітів до пам’ятного знака воїнам-
афганцям.  

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
15 лютого 2019 року 
 

2.Провести тематичні уроки, виховні заходи, лекції з історії війни в Республіці Афганістан.  
Відділ освіти міської ради 
Січень-лютий 2019 року 

3.Організувати зустрічі з представниками Баранівської районної спілки воїнів-
інтернаціоналістів.  

Відділ освіти міської ради 
Січень-лютий 2019 року 
 

4.Провести героїко-патріотичні години, вечори-реквієми, вечори-зустрічі з ветеранами 
афганської війни: «Афганістан - ти серця мого біль», Афганістан болить в моїй душі», «Час і 
досі не згоїв рану-наш одвічний біль Афганістан». 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради (бібліотека для дорослих та 
дітей, бібліотеки громади) 
14 лютого 2019 року 
 

5.Забезпечити організацію виставок творів мистецтва, фотографій, документів та архівних 
матеріалів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради (Баранівський історико-
краєзнавчий народний музей) 
Протягом лютого 2019 року 
 

6. Організувати та провести відкритий турнір з міні-футболу серед юнаків 2003-2004 років 
народження приурочений до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав та 30-й річниці виведення військ з Афганістану.  



 

 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
Лютого 2019 року 

 
7. Організовувати відвідування та впорядкування меморіалів, пам’ятників, місць поховань 
загиблих (померлих) ветеранів війни.  

Управління соціального захисту населення 
міської ради, відділ благоустрою та 
житлово-комунального господарства 
міської ради 
Постійно 
 
 

8. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та 
відзначення у 2019 році Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
Січень-лютий 2019 року 
 

9.Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав медичний супровід та публічну безпеку і порядок, безпеку 
дорожнього руху під час підготовки та проведення заходів. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
Лютий 2019 року 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.01.2019                                                                                                                            № 29 

Про затвердження графіка  
особистого прийому громадян  
в Баранівській міській раді 
у новій редакції 
  

         З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на 
звернення, відповідно до статті 40 Конституції України, статті 38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про звернення громадян», 
Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись п.п.19 ,20 ч.4 ст.42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити   графік   особистого прийому  громадян міським головою, першим 

заступником, заступником міського голови та секретарем ради виконавчого комітету 
Баранівської міської ради, що додається. 

2. Визначити дні особистого прийому громадян в. о. старост громади –щовівторка. 
3.Відділу   організаційно-кадрової роботи  Баранівської   міської ради (Костецька О. 

Д.) забезпечити опублікування графіка особистого прийому громадян у засобах масової 
інформації. 
4.Рішення виконавчого комітету   від 28.02.2018 № 39 «Про затвердження графіка  
особистого прийому громадян в Баранівсвькій міській раді у новій редакції» та від 
29.03.2018 №60 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради № 39 від 
28.02.2018 «Про затвердження графіка особистого прийому громадян в Баранівській міській 
раді у новій редакції» визнати такими, що втратили чинність. 



 

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами  виконавчого комітету Куцан Л.Л.. 
  

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
  
 
 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 
 
 
 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

                                                                                  від 31.01.2019 № 29 
  
 

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян посадовими особами   

міської ради   
 

Голова міської ради 
Душко Анатолій Олександрович 

 
другий та четвертий понеділок щомісяця з 
9:00 до 12:00 – в міській раді; 
  
третій понеділок щомісяця – виїзні прийоми 
громадян 

 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 
Кокітко Наталія Володимирівна другий та четвертий четвер щомісяця з 

09.00 до 12.00 – в міській раді; 
третій четвер щомісяця – виїзні прийоми 

громадян 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Савчук Василь  Андрійович 
 

друга та четверта п’ятниця щомісяця з 09.00 
до 12.00 в міській раді; 
  
третя п’ятниця щомісяця – виїзні прийоми 
громадян  

Секретар міської ради 
Самчук Олександр Валентинович Друга та четверта середа щомісяця з 09.00 

до 12.00 в міській раді; 
третя середа щомісяця – виїзні прийоми 
громадян 
 

 
 

 

Примітка: місце проведення виїзних прийомів проводиться в старостатах громади, час-
визначається за окремим графіком. 



 

 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 
 

30.01.2019                                                                                                                                 №30 
 
Про встановлення вартості 
харчування у закладах освіти 
міської ради на 2019 рік 

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

самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», керуючись наказом Міністерства 
освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення 
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення дітей, які здобувають освіту у 
комунальних закладах освіти міської ради повноцінним збалансованим харчуванням, 
виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розрахунок вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
Баранівської міської ради об’єднаної територіальної громади згідно з додатком. 

2. Встановити з 01 лютого 2019 року батьківську плату за харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти: 

- міста Баранівка в розмірі, що становить 60 відсотків від вартості харчування на день; 
- селища та сіл Баранівської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі, що 

становить 40 відсотків від вартості харчування на день. 
3. Збільшити витрати на харчування дітей у закладах дошкільної освіти міської ради в 

літній оздоровчий період з 01.06.2019 на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів. 



 

 

4. Встановити, що у 2019 році вартість харчування у комунальних закладах загальної 
середньої освіти Баранівської міської ради в середньому становить 10 грн. 00 коп. 

5. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах освіти 
шляхом зменшення на 100% її розміру: 

- дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- дітей з особливим освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах (групах); 
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
- дітей із сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні ООС, та сімей 

військовослужбовців загиблих в зоні ООС, та тих, що мають посвідчення учасника бойових 
дій. 
        6. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної 
освіти у розмірі 50% для дітей батьків, у сім’ях яких виховується троє і більше дітей (за 
заявами батьків).  

7. Управлінню соціальних захисту міської ради (Цицюра В.О.) спільно з директорами 
закладів загальної освіти Баранівської міської ради сформувати списки учнів, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 

8. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.) доручити директорам закладів освіти 
міської ради забезпечити контроль за даними здобувачами освіти щодо їх харчування під час 
освітнього процесу та своєчасно інформувати службу у справах дітей та сім’ї управління 
соціального захисту міської ради. 

9. Службі у справах дітей та сім’ї управління соціального захисту міської ради 
(Кучинська І.В.) надати пропозиції по даному питанню на чергове засідання виконавчого 
комітету міської ради.  

10. Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2018 р. №23 «Про 
встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2018 рік», та рішення 
виконавчого комітету міської ради від 29.03.2018 №66 «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради №23 від 31.01.2018 «Про встановлення вартості 
харчування у закладах освіти міської ради на 2018 рік» вважати таким, що втратило 
чинність. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови Баранівської міської ради з питань діяльності виконавчих органіів ради Н.В. Кокітко. 

 
 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
  



 

 

                                                                          Додаток  
до рішення міськвиконкому 

                                                                                       30.01.2019 № 30 
 
 
 

Розрахунок вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 

 
 
 

Фактична 
вартість 

Діти від 1 до 3-х років, вартість 
одного дітодня, (грн.) 

Діти від 3-х до 6-7 років, вартість 
одного дітодня, (грн.) 

Всього: 28,85 37,37 

 
Батьківська плата по місту 60%            17,30                                          22,50 
Батьківська плата по селу 40%              11,54                                         14,95 
 
 
 
Головний бухгалтер  
відділу освіти                                                                                          Н.В. Терещенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                               № 31 
 
 
Про звільнення від плати за  
наймання житла у житловому  
фонді соціального призначення 
 
 

Керуючись ст.60 закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до 
уваги заяви особи з числа дітей-сиріт - Друга О.С. та особи з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування - Євпака С.О., виконавчий комітет міської ради 

 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Звільнити Євпака Сергія Олександровича (особа з числа дітей позбавлених 

батьківського піклування)   від плати за наймання житла у житловому фонді соціального 
призначення. 

2. Звільнити Друга Олега Сергійовича (особа з числа дітей-сиріт)  від плати за 
наймання житла у житловому фонді соціального призначення. 

3. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Цицюра 
В.О.) врахувати дане рішення при заключенні договору найму соціального житла. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань роботи виконавчих органів ради В.А.Савчука.  

 
 
Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                            

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
30.01.2019                                                                                                                               № 32 
 
Про затвердження плану заходів  
із реалізації Стратегії державної  
політики з питань здорового та  
активного довголіття населення  
на період до 2022 року 
 
 
          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2018 №688-р «Про затвердження плану 
заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 
населення на період до 2022 року», на виконання розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 03.12.2018 № 475 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 
року» та з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади до проблем 
громадян похилого віку, виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Затвердити план заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 року, що додається. 
2.Структурним підрозділам міської ради:  

1) забезпечити виконання затверджених заходів; 
2) про виконання заходів інформувати щороку управління соціального захисту 

населення Баранівської міської ради до 20 січня. 
3. Управлінню надання соціальних послуг Баранівської міської ради узагальнену інформацію 
надавати департаменту праці, соціальної та сімейної політики  облдержадміністрації щороку 
до 25 січня. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А.Савчука. 
 
 
Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                        рішення виконавчого комітету 
                  від 30.01.2019 № 32 
 

План заходів 
з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного 

довголіття населення на період до 2022 року 
 

1. Залучення громадян похилого віку до волонтерської діяльності. 
Управління соціального захисту 
населення міської ради  
2019-2022 роки 
 

2. Започаткування в бібліотеках спільних зустрічей з громадянами похилого віку щодо 
обміну досвідом. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та    
спорту міської ради 

Постійно 
 

3. Запровадження у закладах освіти годин спілкування та позакласних заходів щодо 
гідного ставлення до громадян похилого віку, формування поваги до людей 
незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення 
дискримінації. 

Відділ освіти міської ради 

Постійно 
 

4. Запровадження соціальної реклами з питань здорового способу життя осіб усіх 
вікових груп, як умови здорового старіння та активного довголіття. 

Управління соціального захисту 
населення міської ради  
2019-2022 роки 
 

5. Розвиток соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку», при центрі 
надання соціальних послуг управління соціального захисту населення. 

Управління соціального захисту 
населення міської ради  
Постійно 

6. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних, заходів, акцій 
спрямованих на залучення до занять фізичною культурою і спортом громадян 
похилого віку. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та  
спорту міської ради 
Постійно 
 

7. Організація та проведення для громадян похилого віку благодійних культурних 
програм, заходів, зокрема благодійних концертів, мистецьких виставок, свят. 

Відділ культури, сім’ї, молоді    
та  спорту міської ради 



 

 

Постійно 

 
8. Проведення інформаційно - роз’яснювальної кампанії щодо здорового старіння та 

активного довголіття, якості життя в похилому віці, профілактики захворювань, 
формування у громадян похилого віку, їх родичів, помічників, доглядальників, 
навичок збереження здоров’я та догляду за хворими.   
 

Управління соціального захисту 
населення міської ради 
2019- 2022 роки 

 
9. Проведення для отримувачів послуг, зокрема громадян похилого віку,  лекцій, бесід з 

питань здорового старіння та активного довголіття, якості життя в похилому віці, 
профілактики захворювань, формування навичок збереження здоров’я, як фізичного, 
так і психічного. 

Управління соціального захисту 
населення міської ради 
Постійно 

 
 

10. Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із соціальної 
роботи. 

            Управління соціального захисту   
            населення міської ради 
            Постійно 

 
11. Розроблення інформаційних матеріалів щодо запобігання нещасним випадкам для 

розміщення у місцях масового перебування людей (зокрема в медичних та  
соціальних закладах, на вокзалах, магазинах). 
 

            Управління соціального захисту   
            населення міської ради 
            Постійно 

 

12. Проведення в центрі надання соціальних послуг лекцій, бесід з питання запобігання 
нещасним випадкам серед громадян похилого віку. 

            Управління соціального захисту  
            населення міської ради 
            Постійно 

 

13. Вивчення потреб громадян похилого віку у послугах, зокрема шляхом проведення 
опитувань громадян похилого віку, аналізу їх звернень, результатів оцінки їх потреб, 
планування роботи з їх надання. 

            Управління соціального захисту  
            населення міської ради 
            2019-2022 роки 



 

 

14. Проведення обстежень установ та закладів системи соціального захисту населення, 
житлових приміщень отримувачів послуг догляду за місцем проживання в частині 
створення умов для безперешкодного доступу та догляду, зручності пересування для 
осіб з порушеннями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. 
 

                                                                                               Управління соціального    
             захисту населення міської ради 
            2019-2022 роки 

15. Залучення громадян похилого віку до планування життя громади, в соціальне життя 
суспільства шляхом надання допомоги в створенні та підтримці ініціативних груп 
людей похилого віку за принципом «рівний рівному». 

             Управління соціального захисту    
             населення міської ради 
            2019-2022 роки 

16. Проведення спільних засідань за круглим столом, семінарів представників місцевої 
влади з ініціативними групами літніх людей з метою обговорення, виявлення 
найбільш гострих проблем та спільного пошуку шляхів їх вирішення.  

            Управління соціального захисту    
             населення міської ради 
             2019-2022 роки  

17. Розширення переліку соціальних послуг відповідно до потреб отримувачів. 
             Управління соціального захисту    
              населення міської ради 
             2019-2022 роки 

18. Забезпечення проведення оцінки якості надання соціальних послуг в центрі надання 
соціальних послуг відповідно до методичних рекомендацій, затверджених 
Мінсоцполітики. 

 
             Управління соціального захисту    
             населення міської ради 
             Постійно 

19. Залучення представників релігійних організацій до діяльності мультидисциплінарних 
команд з надання соціальних послуг. 

                                                                                              Управління соціального захисту 
                                                                                              населення міської ради 
                                                                                              2019-2022 роки 
 

20. Запровадження соціальної послуги посередництва ( медіації) в центрі надання 
соціальних послуг. 

                                                                                              Управління соціального   
            захисту населення міської ради 
            Постійно 

21. Проведення правопросвітницьких заходів, бесід з громадянами похилого віку з 
питання прав людини,у тому числі громадян похилого віку, механізмів захисту цих 
прав на базі центру надання соціальних послуг.      

     Управління соціального захисту 
     населення міської ради 



 

 

                                                                                  Постійно  

22. Забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам 
похилого віку. 

                                                                                             Управління соціального захисту  
                                                                                             населення міської ради 
                                                                                             Постійно  
    

23. Запровадження соціальної послуги представництва інтересів.  
Управління соціального захисту 
населення міської ради 
Постійно 

24. Підвищення рівня поінформованості широкої громадськості за допомогою засобів 
масової інформації та інших інформаційних кампаній про проблему домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого ставлення до громадян похилого 
віку. 

Управління соціального     
захисту населення міської ради 
Постійно 

25. Проведення тренінгів з питань недопущення порушення етичних норм під час 
виконання професійних обов’язків, поваги до гідності отримувача послуги, 
дотримання вимог конфіденційності, а також профілактики «професійного 
вигорання» для працівників центру надання соціальних послуг.  

 
Управління соціального     
захисту населення міської ради 
Постійно 
 

Начальник управління  
соціального захисту населення 
міської ради                                                                                                        В. О. Цицюра 

 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                               № 33 
 
 
Про надання статусу  
дитини-сироти ХХХХХХХ. 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.01.2019 р., 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХХХ, жительці с. Кашперівка Баранівського 
району, мати якої померла ХХХХХХ, а батько записаний відповідно до ч.1 статті 135 
Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 
Сімейного кодексу України № 00021887835 від 16.01.2019 р.). 
 

2. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини, позбавленої 
батьківського піклування ХХХХХХХХ.  

 

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

 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко  
 
 
Керуюча справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 

                                                          
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                                 № 34 
 
Про призначення піклувальника над  
дитиною, позбавленою батьківського  
піклування ХХХХХХХХ. 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.01.2019 р., 
заяву Тарасюка О.Ю. про призначення його піклувальником над неповнолітнім братом, у 
зв’язку зі смертю піклувальника Плакси Т.М., 1954 р.н., виконавчий комітет міської ради 

 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Призначити піклувальником над дитиною, позбавленою батьківського піклування 
ХХХХХХХХ., жителем ХХХХХ Тарасюка Олександра Юрійовича, ХХХХХ., жителя 
ХХХХХХХХ. 
 

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток неповнолітнього ХХХХХХХ на піклувальника Тарасюка О.Ю. 
 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини, позбавленої 
батьківського піклування ХХХХХХ. та щорічно до 30 січня готувати звіт про стан 
утримання і виховання дитини в сім’ї піклувальника Тарасюка О.Ю. 
 

4. Рекомендувати: 
4.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатюк О.І.) 
щорічно до 20 січня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради 
інформацію про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку 
піклувальника Тарасюка О.Ю. та підопічного Тарасюка М.Ю. 
 

4.2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
(Ковбан М.О.) здійснювати призначення та виплату державної соціальної допомоги на 



 

 

дитину, позбавлену батьківського піклування, яка перебуває під опікою у межах 
видатків, передбачених у державному бюджеті. 

 

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

 
 
 
Міський голова                                                                                                        А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                           Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.01.2019                                                                                                                              № 35 

Про надання дозволу на розміщення 
інформаційного стенду «Туристичний  
маршрут «Органічний простір  
Баранівської міської ОТГ»» 
 

У зв’язку з створенням туристичного маршруту «Органічний простір Баранівської 
міської ОТГ», 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» (із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на розміщення інформаційного стенду «Туристичний маршрут «Органічний 
простір Баранівської міської ОТГ»», в м. Баранівка по вул. Звягельська 1в, розміром 3х1.5 
метра та на висоті 3м. 
2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради 
(Виховський С. А.) виконати роботи по встановленню та подальшому обслуговані 
інформаційного стенду. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                           Л. Л. Куцан 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 

 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2019                                                                                                                                   № 36 
 
Про забезпечення безкоштовним  
харчуванням дітей із сім’ї, яка  
перебуває в складних життєвих обставинах  
 
 Враховуючи заяву Стецюк Г.Г., ж. с. Гриньки, керуючись ст.34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 31.01.2018 року №23 
«Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2018 рік», з метою 
соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
виконавчий комітет міської ради: 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей із сім’ї, яка перебуває в складних життєвих 
обставинах згідно з додатком. 
2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) довести дане рішення до відома 
директора загальноосвітньої школи. 
3. Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) передбачити додаткові кошти на 
харчування дітей даної категорії. 
4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 
 
 
Міський голова                                                                                             А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     


