
 

 

  БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2019                                                                                                                       № 186 
 
Про заходи щодо підготовки  
щодо підготовки об’єктів  
соціальної сфери та інфраструктури  
об’єднаної територіальної громади  
до роботи в осінньо-зимовий період  
2019-2020 років 

 
З метою належної і своєчасної підготовки житлово-комунального господарства та 

об`єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий період 
2019/2020 років, на виконання розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації 
від 04.06.2019 № 204 «Про підготовку об’єктів господарського комплексу області до роботи 
в  осінньо-зимовий період  2019/20 року», керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію про заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років  
взяти до відома.  
2. Затвердити заходи щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціально-
культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, що 
додаються.  
3. Керівникам підприємств, організацій та установ Баранівської міської ради забезпечити 
стабільну роботу підпорядкованих об’єктів в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.  
4. Керівникам структурних підрозділів міської ради: освіти  (Николишин Р. З.), культури, 
сім’ї, молоді та спорту (Ошатюк Н. Б.), управління соціального захисту населення (Цицюра 
В.О.) головним лікарям: КНП «Центр ПМСД Баранівської міської ради» (Пісчанська Т.В.), 
КУ Баранівська КЦРЛ (Шатровський І. В.) :  
1) забезпечити на належному рівні підготовку підпорядкованих установ до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;  
2) призначити відповідальних працівників за утримання та обслуговування електричного і 
газового обладнання, систем опалення з відповідною освітою та групою допуску, провести 
необхідні навчання та інструктажі;  
3) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах у період 
опалювального сезону 2019-2020 років.  
5.  КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.):  
1) забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в осінньо-зимовий період 
2019-2020 років;  
2) вжити заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у житлово-
комунальному господарстві громади, зокрема, на водо- та каналізаційних мережах, очисних 
спорудах тощо;              
3) забезпечити утримання в постійній готовності комунальної техніки та обладнання 
підприємства на випадок дій при несприятливих погодних умовах;  
4) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на всіх підвідомчих об’єктах.  



6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради                  
(Виховський С. А.):  
1) продовжити грейдерування та поточний ремонт комунальних доріг на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади;  
2) забезпечити належне утримання комунальних доріг громади в осінньо-зимовий період 
2019-2020 років;  
3) забезпечити створення запасів у достатній кількості сипучих матеріалів для боротьби з 
ожеледицею;  
4) забезпечити належне функціонування мереж вуличного освітлення в осінньо-зимових 
умовах; 
5) підготувати проект листа на Службу автомобільних доріг у Житомирській області щодо 
надання роз’яснення про порядок обслуговування доріг державного значення, що 
проходять по території об’єднаної територіальної громади. 
7. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) продовжити 
роботу щодо забезпечення твердим паливом одиноких, пристарілих жителів громади та 
своєчасного надання списків пільгових категорій громадян для отримання пільгового 
твердого палива готівкою, а також надання допомоги зазначеним категоріям громадян при 
оформленні житлових субсидій.  

8. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) спільно з керівниками структурних 
підрозділів, комунальних установ та підприємств міської ради провести роботу щодо 
передбачення відповідних коштів у їхніх бюджетах на належну підготовку об’єктів 
комунальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. 

9. Керівнику ОСББ «Надія» (Полюшкевич О. В.) спільно з Баранівською дільницею 
Новоград-Волинського УЕГГ продовжити проведення роз’яснювальної роботи серед 
населення щодо безпечного використання газу в побуті та дотримання правил експлуатації 
й технічного обслуговування газового обладнання.  
10. Рішення виконавчого комітету від 31.07.2018 року № 158 «Про заходи щодо підготовки 
господарського комплексу громади до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років» 
вважати таким, що втратило чинність. 
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з  питань діяльності виконавчого органу ради Н.В.Кокітко.   
 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 
 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  виконкому   
від 30.08.2019 № 186  

ЗАХОДИ  
щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціально-культурного 

призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років 
 
 

1. Забезпечити діяльність робочої групи Баранівської міської ради для організації 
підготовки об’єктів комунальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2019-
2020 років, утвореної відповідним розпорядженням міського голови від 01.07.2019 №38-г.  

                                                                      Перший заступник міського голови  
Кокітко Н.В.  

     Постійно 
 

2. Забезпечити повну готовність закладів соціальної сфери, у тому числі закладів освіти, 
культури і спорту, медицини та соціального захисту населення, до стабільної роботи  в 
умовах осінньо–зимового періоду 2019-2020 років.  

                                                               Відділ освіти міської ради, 
                                                                        відділ культури, сім’ї, молоді та  

                                                  спорту міської ради, 
       управління соціального захисту  

                                                        населення міської ради, 
                       КНП «Центр первинної медико- 

                                                                  санітарної допомоги»,   
Баранівська КЦРЛ 

                                                                        КП «Баранівка міськводоканал».  
                                                          До 01 жовтня 2019 року  

 
3. Забезпечити проведення підготовчих та ремонтних робіт інженерних мереж 
водопостачання і водовідведення, вуличного освітлення та комунальних доріг. 

                                                                      КП «Баранівка міськводоканал»,  
                                                    відділ благоустрою та  

                                                                              житлово-комунального господарства  
                                                         Баранівської міської ради  

                                                       До 01 жовтня 2019 року  
 
4. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна 
на очищенні доріг від снігових заметів та наслідків ожеледиці.  

                                                                     Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                    комунального господарства міської ради,  

                                                                      КП «Баранівка міськводоканал»  
                                                              До 01 листопада 2019 року  

 
5.Забезпечити згідно з нормами чинного законодавства проходження відповідних 
процедур закупівель та укласти за їх результатами договори з постачальниками 
природного газу, електроенергії, твердого палива та послуг централізованого 
водопостачання-водовідведення (відповідно до потреби). 

 Відділ освіти міської ради, 
                                                                       відділ культури, сім’ї, молоді та  

                                                  спорту міської ради, 
             відділ бухгалтерського обліку та  

                                                                           економічного розвитку, інвестицій 
                                                            та закупівель міської ради,  

                                                                    управління соціального захисту  



                                                        населення міської ради, 
                    КНП «Центр первинної  

                                                                                    медико-санітарної допомоги»,   
Баранівська КЦРЛ 

                                                                       КП «Баранівка міськводоканал» 
                                                        До 01 жовтня 2019 року 

 
6. Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями 
різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини та механізми, для 
можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для 
забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності громади.  

                                                                  Відділ бухгалтерського обліку та  
                                                                    економічного розвитку, інвестицій 

                                                      та закупівель міської ради,  
                                                               відділ благоустрою та житлово- 

                                                                              комунального господарства міської ради  
        До 01 листопада 2019 року 

 
7. Забезпечити економне споживання енергоресурсів та вжиття відповідних заходів щодо 
підвищення рівня енергоефективності на підпорядкованих об’єктах. 

Відділ освіти міської ради, 
                                                                     відділ культури, сім’ї, молоді та  

                                                 спорту міської ради, 
             відділ бухгалтерського обліку та  

                                                                           економічного розвитку, інвестицій 
                                                            та закупівель міської ради,  

                                                                    відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                   комунального господарства міської ради  

                                                                   управління соціального захисту  
                                                        населення міської ради, 
                    КНП «Центр первинної  

                                                                                    медико-санітарної допомоги»,   
Баранівська КЦРЛ 

                                                                        КП «Баранівка міськводоканал».  
 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2019                                                                                                                             № 187 

 
 Про підсумки розгляду адміністративною 
 комісією виконкому міської ради протоколів 
 про адміністративні правопорушення 
 у І півріччі 2019 році 
 

Керуючись пунктом 4 частини «б» статті 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради протоколів про адміністративні правопорушення у І 
півріччі 2019 році, виконавчий комітет міської ради   

 
ВИРІШИВ: 

1. Звіт про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 
ради за І півріччя 2019 року, що додається, взяти до відома. 

2. Голові адміністративної комісії (Кокітко Н.В.) забезпечити: 
 
1) проведення роз’яснювальної роботи серед населення Баранівської міської ради 

щодо адміністративних правопорушень та відповідальність за їх вчинення через 
офіційний сайт міської ради; 

2) висвітлювати результати розгляду протоколів про адміністративні правопорушення 
на офіційному сайті міської ради; 

3) при надходженні адміністративних матеріалів своєчасно направляти на розгляд 
адміністративної комісії; 

4) не допускати порушень термінів розгляду адміністративних справ, розглядати їх у 
відповідності до чинного законодавства; 

5) активізувати роботу по виявленню порушень пов’язаних із порушенням правил 
благоустрою на території об’єднаної громади. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.В. Кокітко. 

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



Додаток  
до рішення виконкому 

від 30.08.2019 №187 
 

ЗВІТ 
Про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

міської ради за І півріччя 2019 року 
 

У звітному періоді І півріччя 2019 року відбулося 35 засідань адміністративної комісії 
при виконавчому комітеті міської ради, на розгляд яких, у відповідності до статті 218 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, надійшло  7 адміністративних 
справ, а саме: 

 
стаття 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» – 3 
справи; 

стаття 212-1 КУпАП «Повідомлення неправдивих відомостей державним органам 
реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини» –  3 
справи; 

частина 2 статті 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями тютюновими виробами» –  1 справа. 

 
Двадцять один протокол повернуто за неналежністю місця розгляду адміністративної 

справи відповідно до Акту посвідчення факту від 23.04.2019 року №1860.  
 
За розглянутими  адміністративним справами притягнуто  до  адміністративної 

відповідальності 3 особи, та оштрафовано. 
 
За розглянутими справами накладено штраф на загальну суму 51,00 грн., (п’ятдесят 

одна гривня 00 коп.). 
 
Слід зазначити, що більшість протоколів складено працівниками благоустрою 

Подільської районної в м. Києві державної адміністрації  та Комунальним підприємством 
«Київблагоустрій» Виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) на осіб, які зареєстровані на території об’єднаної територіальної 
громади, але фактично не проживають за даними адресами. 

 
Членам адміністративної комісії та спеціалісту виконавчого комітету щодо зав’язків з 

громадськістю через офіційний сайт міської ради: http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/ 
необхідно посилити роз’яснювальну роботу  серед населення щодо адміністративних 
правопорушень та відповідальності за їх вчинення, результати розгляду протоколів про 
адміністративні правопорушення з фотоматеріалами висвітлювати на офіційному сайті 
міської ради. 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2019                                                                                                                             № 188 

 
Про виконання Програми соціального 
 і економічного розвитку Баранівської 
 міської об’єднаної територіальної  
громади на 2019 рік за І півріччя 2019 року 
 
          Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського та 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради Цимбалюк Л.А. про 
виконання «Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік» за І півріччя 2019 року, виконавчий комітет відмічає, 
що діяльність органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, 
організацій об’єднаної територіальної громади направлялася на забезпечення розвитку 
підвідомчих територій, створення умов покращення життєзабезпечення населення 
об’єднаної територіальної громади. Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ:  
 
      1. Взяти до відома  звіт про виконання Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік за І півріччя  2019  року 
(додається). 
     2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної 
територіальної громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу ввірених 
підприємств за І півріччя 2019 року, виявити причини допущених недоліків та накреслити 
конкретні заходи щодо їх усунення. 
         Особливу увагу звернути 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. 
        3. Подати звіт про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» за І півріччя 2019 року 
на розгляд сесії Баранівської міської ради. 
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Н.В.Кокітко. 
 
 
 
Міський голова                                                                                        А. О.Душко  
 
Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                   Додаток  

до рішення виконкому 
                                                                                                                   від 30.08.2019 № 188 
 
 
 

Звіт  про виконання  
Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік  
за І півріччя 2019 року 

 
             З початку 2019 року робота виконавчого комітету міської ради та його структурних 
підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів Програми соціального і 
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік. 

      Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та інфраструктури 
населених пунктів Баранівської територіальної громади. 
             Завдяки  виваженій та принциповій  позиції виконкому ради   забезпечено  
стабільність на території ради по основним напрямкам забезпечення життєдіяльності ОТГ. 
 

Бюджет громади  
 
Дохідна частина бюджету громади на 2019 рік сформована на підставі чинного 

законодавства з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і податковому законодавстві, 
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади та на 
основі очікуваної дохідної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, 
неподаткових платежів, а також трансфертів із районного, обласного та державного 
бюджету. 

Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади є доходи від 
місцевих податків і зборів ( податок з доходів фізичних осіб, земельний податок, орендна 
плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо). 

                                                                                                        (грн.) 
№ п/п Доходи бюджету ОТГ за І-ше півріччя 2019 року Сума 

надходження 
1 Податок  на доходи фізичних осіб 18 240 924 
2 Податок на прибуток підприємств 70 541 
3 Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів 
20 34 372 

4 Акцизний податок 556 559 
5 Податок на майно 2 760 537 
6 Єдиний податок 5 328 665 
7 Плата за надання адміністративних послуг 418 497 
8 Державне мито 19 013 
9 Земельний податок з юридичних осіб 472 475 
10 Земельний податок з фізичних осіб  45 980 

 
В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження 

бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 
В І –му півріччі  2019 року отримано трансфертів в  сумі 72 694 878 грн. 
 
Органи місцевого самоврядування 
 



В І-му півріччі 2019 року здійснювалося надання консультацій, роз'яснень 
установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися з питань компетенції 
відділів, що функціонують у міській раді. 

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

На утримання органів місцевого самоврядування в першому півріччі  здійснено 
видатків на загальну суму 6 407 641 грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 5 838 663 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  149 493грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 117 444 грн.; 
- видатки на відрядження – 33 107 грн.; 
- оплата комунальних послуг 255 607 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  13 327 грн. 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 273 504 грн.,  з них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 28 496 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 2 535 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради -61 959 грн.; 
- інші поточні видатки (вiдшкодування втрат с/г виробництва на земельній дiлянцi 

комунальної власності в с.Рогачiв) – 180 514 грн. 
 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 
         Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території Баранівської 
ОТГ. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за перше півріччя 2019 року 
витрачено 3 113 354 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 2 140 578 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  494 274грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 21 210 грн.; 
- оплата комунальних послуг 457 292 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 по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та ЖКГ 

Баранівської міської ради 
грн. 

№ з/п  
Назва послуг 

І півріччя 2018 
року 

 

І півріччя 
2019 року 

 
Порівняння 

1 Вивезення сміття від населення 179121 180 281 +  1160 
2 Вивезення сміття від юридичних 

осіб 
210 710 213454      + 2 744 

3 Вивезення сміття від населення по 
старостатах 

- 127 125 + 127 125 

4 Послуги ринку 59 532 65 509 + 5 977 
5 Оренда приміщень 5 698 12 046 + 6 348 
6 Ритуальні послуги 28 900 32 050 + 3 150 
7 Оренда торгового місця (реклама) 10 351 18 235 + 7884 
8 Послуги по наданню довідок 12 369 15 517 + 3 148 
 Всього: 506 681 664 217 + 157 536 



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

Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку протиожеледними 
матеріалами доріг м.Баранівка на суму 38 605 грн. Придбано щебеневої суміші 289,5т на 
суму 43 080 грн. та піску 373 м.куб. на суму 27677 грн. 

На утримання доріг було отримано благодійно  кошти в сумі 133 000 грн. Дані кошти 
використані на поточний ремонт вулиць Пашкевича та Соборної в м.Баранівка. 

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

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

Баранівською міською радою в І –му півріччі 2019 року було виділено коштів на 
відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні послуги та розміром 
витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка міськводоканал» 66 800 грн.  та здійснено 
поповнення статутного фонду 133 161 грн. 
          КП «Баранівка міськводоканал» здійснено забезпечення основного та резервного 
електропостачання обєктів водовідведення 
          Вартість виконаних робіт – 253820,40 грн. 
          Виділено коштів                 - 126910,20 грн.               
Лінія здана в експлуатацію. 

 
Освіта 

У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 13 загальноосвітніх,  1 позашкільний 
заклади освіти та міжшкільний ресурсний центр. Станом на 01.01.2019 року в громаді 
функціонує  8 закладів дошкільної освіти з режимом роботи 9-10,5 год (3 - ясла-садки, 5-
дитячі садки) та 6  малокомплектних на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. Мережа закладів 
загальної середньої освіти громади складається з ОНЗ «Баранівська гімназія», 4 шкіл І-ІІІ 
ст., 8 шкіл І-ІІ ст. 

Касові видатки загального фонду за І –ше півріччя 2019 року складають 44,5  млн. грн. 
Видатки спеціального фонду 3,8 млн. грн. 

Проводяться роботи по реалізації проекту з капітального ремонту-термомодернізації 
ОНЗ «Баранівська гімназія», на сьогодні роботи виконуються та у найближчий час 
завершаться. 

За кошти субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний розвиток 
окремих територій (За сприянням народного депутата Литвина В.М.) придбано 
комп’ютерну техніку у Баранівську ЗОШ І-ІІ ст., Смолдирівську ЗОШ І-ІІІ ст. на суму  52 
тис. грн., також використано кошти місцевого бюджету у вигляді спів фінансування (1%). 

Велика робота проведена по загальноосвітніх та дошкільних закладах щодо 
організації та виконанні поточних ремонтів, а саме: 

- системи водопостачання та водовідведення в ОНЗ «Баранівська гімназія» - 75,6 
тис. грн.; 

-  гідрохімічне очищення системи опалення в ОНЗ «Баранівська гімназія» - 200,0 
тис. грн.; 

- послуги з ремонту теплотраси ДНЗ «Сонечко» - 181,0 тис грн.; 
- поточний ремонт пішохідних доріжок в Рогачівському ДНЗ – 96,4 тис. грн. 
Ведуться роботи по капітальному ремонту санвузлів 1-го поверху ОНЗ «Баранівська 
гімназія». На що передбачено кошти в сумі 622,522 тис.грн. 
 

      Придбано набори для першокласників на суму 16,2 тис. грн.; автозапчастин для 
поточного ремонту шкільних автобусів та госптоварів для забезпечення діяльності закладів 
освіти Баранівської ОТГ на суму 200,0 тис. грн. 
 



Соціальна сфера 
 
               Головною метою є реалізація політики в сфері соціального захисту населення, 
державних та місцевих програм соціального захисту окремих категорій громадян обєднаної 
територіальної громади. Забезпечення індивідуального та комплексного підходу до 
надання соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення громади. 

1. На прийом в Центр надання соціальних послуг звернулося – 273 громадянина.   
2. Співпрацювали з в.о. старости, медичними закладами громади з метою виявлення  які 

опинилися в складних життєвих обставинах і потребують послуг центру. 
 

3. Станом на 30.06.2019 р. на постійному обслуговуванні перебуває  286 одиноких 
пристарілих громадян, із них:  

229 – на безкоштовному обслуговуванні; 
57 -  на платному обслуговуванні. 

4. Ведеться робота по виявленню громадян громади, які потребують надання  соціально 
- побутових послуг (70 резерв). 

5.   Перевірено роботу соціальних робітників по населених пунктах: м.Баранівка, 
с.Кашперівка-Озерянка-Табори, с.Ялишів-Лісове, с.Глибочок-Стара Гута, с. 
Смолдирів-Смолка-Суємці, с.Зеремля. Обстежено  матеріально-побутові умови 
проживання  у 69  підопічних. Вивчено стан здоров’я підопічних, стан пічних 
опалень, забезпечення паливом, потреби щодо надання якісних соціальних послуг, 
потребу в гуманітарній допомозі та засобів реабілітації. 

6. Ведеться контроль по забезпеченню підопічних твердим паливом, користуються:  
твердим паливом - 137 чол., газом -147 чол.,  електрокаміном - 2 чол.  

7. Постійно на контролі питання щодо справності та очистки пічних опалень. 
8. Проведено роз’яснювальну роботу із підопічними щодо припинення стихійного 

спалювання трав. 
9. Ведеться контроль щодо оформлення та отримання  субсидій для підопічних на різні 

види палива. 
10. Проводиться робота по прийняттю звітів соціальних робітників, за І півріччя надано  

62515 послуг, із них: - 708 платних послуг. 
11. Видано 116 довідок в УПСЗН.   
12. Медичними сестрами надано  5329 соціально - медичних послуг для 343 чол. 
13.   Проведено медичними сестрами роботу щодо сезонних хвороб.    

14. Соціальним робітником з комплексного ремонту надано 431 послугу, а саме: 332 послуги 
для 107 підопічних (порізка,порубка дров; чистка садків; дрібний ремонт, обкошування 
прибудинкової території  та ін.);    - УСЗН – 99 послуг. 
15. Постійно проводиться інформаційно-консультативна робота з питань оформлення          

 різних видів допомог.  
16. Видано гуманітарної допомоги в кількості 20785 одиниць, а саме:  

                  - 49 чол. з  інвалідністю  різних груп та категорій отримали - 466 одиниць 
одягу б\в та постільним ;   
                 - 110 сімей  (323 чол.), які перебувають в СЖО - 3840 одиниць одягу, взуття, 
постільне б/в; 
                  - 16 чол. (діти війни, учасники війни, пенсіонери) – 94 од. (постільне, 
пелюшка ) ;  
                  -230 чол. ( підопічні) – 1401 одиниць (одягу, взуття, постільне б/в); 
                  -23 чол.( соц. робітники) – 112 одиницю (одягу, взуття б/в); 
 
                 - 37 чол. отримали засоби реабілітації, із них: 
                                                     - 17 чол. з інвалідністю,  



                                                     - 17 чол.( діти війни, пенсіонери, учасники війни),  
                                                     - 3 чол. – СЖО.  
в кількості 39 одиниць, із них:  

-  22 - інвалідних візків; 
-  4 – ходунки; 
-  1 – ортез; 
-  4 – підлокітники; 
-  3 - стуло туалетне;  
-  1 - сидіння для ванни; 
-  1 - матрац від пролежнів; 
-  1 - дитяча коляска; 
-  1 – ліжко функціональне; 
- 1 – матрац функціональний. 

 
    - 365 чол. отримали засоби гігієни – 4470 одиниці, а саме: 
                 - 54 чол. з  інвалідністю – 574 одиниці, 
                 - 52 чол. (учасники війни, діти війни, пенсіонери) – 678 одиниць,   
                 - 11 чол. СЖО в кількості – 241 одиниця,  
                 - 248 чол.  підопічні в кількості –2977 одиниць; 
 
   - 6 чол. з інвалідністю – забезпечено калоприймачами в к-сті – 185 одиниць;  
 
За І півріччя забезпечено засобами гігієни 371 чол. в кількості 4655 одиниць. 
17. Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу (5 разів) від:  
                   -  МБФ «Олива» в кількості: -  4938 одиниць (1575 кг.) – січень місяць, 
                                                                     - 476 одиниць (400 кг.) – лютий місяць, 
                                                                     - 4113 одиниць ( 2150 кг.) – березень місяць, 
               - 4918 одиниць (3250 кг.) – квітень місяць, 
               - 5516 одиниць (1450 кг.) – травень місяць.  
За 6 місяців отримано МБФ «Олива» – 19961 одиниць (8825 кг.) 
. 
                  -  Коростенської філії МБФ «Відкрите серце» (2 рази) в кількості: 

-  3685 одиниць (2000 кг.) – січень місяць; 
- 2875 одиниць (1500 кг.) – квітень місяць. 

За 6 місяців отримано МБФ «Відкрите серце» - 6560 одиниць (3500 кг.).  
 
Разом отримано (8 разів) 26521 одиницю  (12325 кг. ). 

 
18. Надано допомогу для 14 – ти осіб, які проживають на території ОТГ та опинилися в 

складних життєвих обставинах (поновлення програми реабілітації - 1 чол., 
переоформлення групи інвалідності – 1 чол., проходження медичного обстеження – 5 
чол., оформлення матеріальної допомоги – 2 чол., оформлення субсидії – 1 чол., 
оформлення пакету документів про визнання особи недієздатною -1 чол., оформлення 
пакету документів для влаштування в будинки-інтернати –3 чол.).  

19. Влаштовано 3 - х осіб в будинки-інтернати, із них: - 1 чол. в геріатричний пансіонат с. 
Іванівка, - 1 чол. в Бердичівський будинок-інтернат, -1 чол.в БФ «Надія» смт. Довбиш 

20. Проведено засідання опікунської ради при виконкомі Баранівської міської ради про 
можливість призначення опікуном Муравську О.В. над повнолітньою дочкою 
Муравською Т.А. в разі визнання дочки недієздатною. 



21.  Взято участь у засіданні Баранівського районного суду у розгляді справи за заявою 
Муравської О.В.   про визнання особи недієздатною, встановлення над нею опіки та 
призначення опікуна ( над дочкою Муравською Т.А. ).  

- Муравська Т.А. визнана недієздатною та 
призначено їй опікуна Муравську О.В.(мама). 

22. З 19.06.2019р. діє послуга соціальне таксі для людей на візках. Надано 3 
послуги. 

23.   На обліку в УСЗН  станом на 01.07.2019 року перебуває 46 сімей в яких виховується 
114 дітей.   

24.    За І півріччя 2019 року на території Баранівської об’єднаної територіальної громади 
спільно з ССД Баранівської міської ради, представниками старостинських округів 
Баранівської міської ради, медичними працівниками, директором  благодійного 
фонду «Карітас-Спес Баранівка» здійснено 52 виїзди  та обстежено 99 сімей, з них 52 
повторно (в яких виховується 251 дитина). Дані сім’ї  перебувають у складних 
життєвих обставинах.       

25.       Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомних сім’ї: ( Присяжнюк В.М., 
Лопушанська Л.Н., Цимбалюк М.В., Круть Т.С.) Даним сім’ям було надано 20 
соціальних послуг (консультування, представництво інтересів, посередництво 
(медіація), соціальна профілактика, натуральна допомога.                                                                         

26.       Під соціальним супроводом перебуває 9 сімей,(Селюченко В.В., Шетела М.М., 
Шпіньова М,Л., Слободенюк О.П, Ковальчук Т.А., Самчук Т.В., Войтович С.Г., 
Ганушкевич О.І., Ковальчук Н.А), даним сім’ям було надано 41соціальну послугу 
(консультування, представництво інтересів, посередництво (медіація), соціальна 
профілактика, натуральна допомога.)                                                                                                      

27.       В процесі роботи з батьками проведено бесіди щодо наслідків безвідповідального 
батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, необхідності дотримання 
правил пожежної безпеки, правила поводження  на вулиці, в лісі, на воді під час літніх 
канікул. 

28.    Постійно проводиться профілактична робота із особами, які умовно засуджені в 
районному секторі з питань пробації (охоплено 25 осіб). 

29.    До Новорічних та Різдвяних свят для дітей які опинилися в СЖО було роздано 
подарунки (шоколадки).,( охоплено 114 дітей). 

30.    5 дітей з інвалідністю залучено “до Арт-пазлу “ Від Різдва до Різдва”, який відбувся 
в  місцевому Будинку культури 29.01.2019р..  Учасникам було роздано подарунки 
(цукерки). 

31.   8 дітей з інвалідністю залучено на весняний майстер-клас,який відбувся в 
Баранівському МРЦ 05.03.2019р. Учасникам було роздано вироби, які вони 
виготовили власноруч.  

32.    За підтримки директором  благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка» було 
оздоровлено  22 дитини які перебувають в СЖО.   

33.    03.06.2019 спільно з ССД було проведено захід щодо відзначення Міжнародного 
дня захисту дітей, (охоплено 400 дітей, для яких було роздано солодощі і морозиво). 
Також для сімей СЖО було роздано сік та солодощі. Для дітей з інвалідністю  
благодійно надано від Органік-Мілк йогурти. 

34.   Підготовлено інформацію на засідання виконавчого комітету  відносно сімей 
Самчук Т.В. смт.Полянка, Войтович Т.С. м.Баранівка, та Ковальчук О.М. 
с.Смолдирів.  Продовжено соціальний супровід сімей які опинилися в СЖО.  

35.   Надано допомогу  в оформленні соціальних виплат для 15 сімей , а саме: допомогу 
одинокій матері, соціальну державну допомогу малозабезпеченій сім’ї, допомогу 
багатодітної сім’ї  допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при 
народженні, допомога в оформленні групи. 

36.   Для 10 сімей,  які перебувають в СЖО надано безоплатну правову допомогу. 



37.   Спільно з провідним інспектором Баранівського сектору управління ДСНС України 
в Житомирській області Савченком А.М., та старшиною 15 ДПРЧ ( м.Баранівка) 
Степанюком В.П. був виїзд в с. Кашперівка з приводу перевірки  справності  пічного 
опалення, прочищення димоходів (охоплено 1 сім’я).  

38.   27.02.2019 спільно з інспектором з ЮПБВП провели  лекцію в Баранівській гімназії 
для учнів 6 класу на тему «Що таке булінг в школі і як з ним боротись» (охоплено 22 
учні ). 

39. Директором благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка» надано продуктові набори 
і дитяче харчування для  6 сімей, та придбано ліки для дітей сім'ї Войтович Т.С., яку 
було доставлено до КЦРЛ. 

40.    04, 12 квітня 2019р., та 16,19, 23 квітня 2019р. 2 ФСР взяли участь в обласному 
семінарі-навчанні (м.Житомир) з питань соціального супроводження ПС. 

41.   12 травня 2019р. брали участь в обласному семінарі-навчанні для прийомних батьків 
(смт.Мар’янівка). 

42.    Підготовлено інформації на засідання виконавчого комітету  відносно сімей: 
Самчук Т.В. смт.Полянка, Селюченко В.В. с.Кашперівка, Шпіньова М.Л. м.Баранівка, 
Шетели М.М. м.Баранівка, Ковальчук Т.А. м.Баранівка, Войтович Т.С. м.Баранівка, 
Слободенюк О.П. с.Острожок, що перебувають під соціальним супроводом.  

   
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ: 
 

 п/п Назва заходу 
Термін 

виконан
ня 

Виконання 
за 1-е 

півріччя 

Очікувані результати 
на кінець року 

1 2 3 4 5 
1.Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. 

Завдан
ня 1 

Здійснення  заходів по 
забезпеченню соціальними 
послугами за місцем 
проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування 
у звязку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю. 

Протягом 
року  

Дотримання  соціальних 
гарантій громадян, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах і 
потребують сторонньої 
допомоги, за місцем 
проживання 

Показн
ики  

продук
ту 

Чисельність осіб, які 
потребують соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг), осіб 

Протягом 
року 388 388 

Показн
ики 

ефекти
вності 

Чисельність обслуговуваних 
на 1 штатну одиницю 
робітників, які надають 
соціальні послуги, осіб 

Протягом 
року 8-10 8-10 

Показн
ики 

якості 

Відсоток осіб, охоплених 
соціальним обслуговуванням 
до загальної чисельності  осіб, 
які потребують соціальних 
послуг, % 

Протягом 
року 100 100 

Завдан
ня 2 

Забезпечення  проведення  
капітального ремонту та 
придбання  обладнання  та 
предметів  довгострокового 
користування  для утримання  
в належному  стані установ 
соціальної сфери 

Протягом 
року 

Надання 
реабілітаці
йних 
послуг 
особам та 
дітям з 
інвалідніст
ю 

Надання реабілітаційних 
послуг особам та дітям з 

інвалідністю 

 Вартість проведення  
капітального ремонту, тис.грн 

Протягом 
року 

325,00 
тис.грн 600,00 тис.грн 

Показн
ик 

продук
ту 

Площа ремонтних робіт 
Протягом 

року 190 кв.м. 190 кв.м 



Показн
ик 

ефекти
вності  

Відсоток відремонтованих 
площ до загальної площі 
установи, що потребує 
ремонту, %  

Протягом 
року 54% 100% 

     
2. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Завдан
ня  

Здійснення заходів із 
забезпечення соціальної 
підтримки та надання  
соціальних послуг дітям, 
молоді та  сім’ям, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах Протягом 

року  

Соціальна підтримка 
сім’ям, діти та  
   молодь яких перебуває у 
складних життєвих  
обставинах і   потребує 
сторонньої допомоги, у 
тому числі особам, які  
постраждали від 
насильства в сім’ї та 
торгівлі людьми 
 

Показн
ик 

затрат 

Кількість категорій осіб, які 
потребують соціальних послуг  Постійно 11 11 

Показн
ик 

продук
ту 

Кількість заходів центру щодо 
пропагування здорового 
способу життя, профілактики 
правопорушень 

Постійно 168 250 

Показн
ики 

ефекти
вності 

Середні витрати на одного 
користувача послугами, 
проведеними соціальною 
службою для сімї, дітей та 
молоді 

Постійно 38,00грн 75,00грн 

Показн
ики 

якості 

Відсоток опрацьованих 
звернень та заяв Постійно 100% 100% 

                              
3.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. 

Завдан
ня 
 

  Здійснення інших заходів  у 
сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

 Постійно 

    Забезпечення  
соціального захисту 
населення , яке перебуває  
у  складних життєвих 
обставинах у звязку з 
похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 

Показн
ик 

затрат 

  Кількість звернень  громадян 
Постійно 210 285 

Показн
ик 
продук
ту 

Чисельність осіб, забезпечених 
соціальним захистом  
(наданням матеріальної 
допомоги) 

Протягом 
року 210 285 

Показн
ик 

ефекти
вності 

Середні витрати на соціальний 
захист (надання матеріальної 
допомоги) на 1 особу,грн 

Протягом 
року 1062,86 700,00 

Показн
ик 

якості 

Відсоток осіб,охоплених 
соціальною послугою до 
загальної чисельності осіб, які 
потребують соціальні послуги,  

Протягом 
року 100% 100% 

                                            4. Організація та проведення громадських робіт. 

завдан
ня 

Організація та проведення 
громадських робіт 

Протягом 
року 

  



 

Показн
ик 

затрат 

Кількість осіб, які потребують 
послуги соціального 
представника на рік 
 

Протягом 
року 0 70 

Показн
ик 

продук
ту 

Кількість осіб, які отримали 
послуги соціального 
представника на рік 

 0 70 

Показн
ик 

ефекти
вності 

Витрати на здійснення 
соціальних послуг на одну  
особу, які їх потребують 
 

Протягом 
року 0 286,00грн 

Показн
ик 

якості 

Відсоток фактичного 
забезпечення соціальними 
послугами осіб, які їх 
потребують 
 

Протягом 
року 0 100% 

           
5. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян 

Завдан
ня  

Забезпечення пільгового  
проїзду  автомобільним 
транспортом окремим 
категоріям громадян  

Протягом 
року 

  

Показн
ик 

затрат 

Витрати на компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд 
автомобільним та залізничним 
транспортом окремим 
категоріям громадян 

Протягом 
року 0 20000,00 

Показн
ик 

продук
ту 

Кількість отримувачів пільг, 
осіб 

Протягом 
року 390 390 

Показн
ик 

ефекти
вності 

Середній розмір витрат на 
компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд 
автомобільним та залізничним 
транспортом  на 1 пільговика 

Протягом 
року 

51,28 51,28 

Показн
ик 

якості 

Питома вага відшкодованих 
пільгових послуг до 
нарахованих, % 

Протягом 
року 100% 100% 

6.Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 
діяльність яких має соціальну спрямованість. 

Завдан
ня  

Фінансова  підтримка  
громадських організацій, які 
об’єднують інвалідів, одиноких 
пенсіонерів з числа  учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, вдів (вдівців) учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, дітей-інвалідів 

Протягом 
року 

 

 

Показн
ик 

затрат 

Кількість осіб,зареєстрованих 
на території громади,  
постраждалих внаслідок  
ліквідації аварії на ЧАЕС 

Протягом 
року 

388 388 



Показн
ик 

продук
ту 

Кількість осіб, постраждалих 
внаслідок  ліквідації аварії на 
ЧАЕС, які  зареєстровані на 
території громади,  і 
забезпечені фінансовою 
підтримкою 

Протягом 
року 

388 388 

Показн
ик 

ефекти
вності 

Середні витрати на одну особу, 
в складі інвалідів, одиноких 
пенсіонерів з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, вдів (вдівців) учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, дітей-інвалідів, 
користувача послугою 

Протягом 
року 

52,00 52,00 

Показн
ик 

якості 

Питома вага кількості  осіб, 
постраждалих внаслідок  
ліквідації аварії на ЧАЕС, які  
зареєстровані на території 
громади,  і потребували 
фінансової підтримки по 
відношенню до кількості  осіб, 
які забезпечені фінансовою 
підтримкою 

Протягом 
року 

100 % 100% 

 
Рішенням сесії Баранівської міської ради від 11.05.2018 року №1151 створено 

службу у справах дітей Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи (державна 
реєстрація 01.06.2019 року). 

Рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 31.05.2018 року №98 
створено Комісію з питань захисту прав дітей при виконавчому комітеті міської ради. 

Протягом 6 міс. 2019 року проведено 5 засідань Комісії з питань захисту прав дитини 
(розглянуто 35 питань). 

На засідання виконавчого комітету міської ради службою винесено розгляд 31 
питання щодо: 

 встановлення днів та годин спілкування з малолітньою дитиною - 1 
 визначення місця проживання малолітніх дітей - 1 
 доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав - 3 
 надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 

власності або право користування яким мають діти -5 
 надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування/зміна статусу - 4 
 призначення опікунів/піклувальників над дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування - 2 
 стану утримання та виховання малолітніх дітей в сім’ях, де батьки ухиляються 

від виконання батьківських обов’язків – 8 
 про продовження функціонування прийомних сімей – 4 
 про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сімей, які перебувають в 

СЖО - 1 
        Станом на 01.07.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей міської ради 
перебуває: 

 52 дитини, позбавленої батьківського піклування 
 19 дітей-сиріт 
 38 дітей із сімей, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків 

Проведено 12 профілактичних рейдів «Діти вулиць та кризова сім’я».  



       На виконання міської програми планується придбання житла у жовтні місяці для дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на умовах 
співфінансування обласного та місцевого бюджетів. 
 
Надання адміністративних послуг. 
          Щодо завдань та заходів Програми стосовно Центру надання адміністративних 
послуг у 2019 році, то Рішенням 28 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 24 січня 
2019 року №1589 до існуючого переліку послуг додатково було затверджено ще 39 видів 
послуг: 2 – Баранівського районного управління  Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області, 35 – відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 
Баранівської міської ради, 2 - відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Баранівського районного управління юстиції у Житомирській області. 

Також, починаючи з квітня 2019 року, мобільним сервісним центром  
МРЕО через ЦНАП Баранівської міської ради громадянам надаються послуги по реєстрації 
та перереєстрації транспортних засобів та заміні водійських посвідчень. 
    

За перше півріччя 2019 року громадянам було надано 2432 послуги за 84 видами , а 
саме: 

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, та 
громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 162 
послуги; 

 у сфері надання адміністративних послуг відділом Держгеокадастру у 
Баранівському районі –2124 послуги; 

 у сфері надання адміністративних послуг відділом містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 
Баранівської міської ради  – 67 послуг; 

 у сфері надання послуг мобільним сервісним центром МРЕО – 79 послуг. 
  

          У 2018 році Баранівська міська рада отримала державну підтримку на створення та 
забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг, у тому числі 
послуг соціального характеру, у форматі «Прозорий офіс» за рахунок державної субвенції 
на будівництво нового приміщення центру надання адміністративних послуг, в якому 
будуть розміщуватися усі соціальні служби міста і району. Це дасть змогу збільшити 
кількість видів наданих адміністративних послуг та отримувати усі  послуги в одному 
приміщенні. На даний час будівництво розпочато, його завершення планується в липні 
наступного року. Наприкінці завершення будівництва планується співпраця з ТОВ 
«Сенсорні системи України», які спеціалізуються на розробці, виробництві, постачанні і 
сервісному обслуговуванні систем управління потоками відвідувачів для встановлення 
електронної бази керування чергою звернень.   
  
             ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна», тобто прийом 
документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів 
центру.  

  
ЦНАПом Баранівської міської ради надаються послуги громадянам як нашої, так і 

інших громад.  
 
Реєстраційна служба Баранівської міської ради    на території об’єднаної громади 

здійснює державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, державну реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, 
передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами та Положенням про 
службу. 



За І півріччя 2019 року реєстраційною службою надано 3680 адміністративних 
послуг, у т.ч.: 

 у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб : 
 зареєстровано місце проживання 388 осіб; 
 знято з реєстрації місця проживання 437 осіб, в т.ч. по рішенню суду –12 осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання –1074; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації будинків -

1253; 
 видано будинкових книг -360;  

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
проведено державну реєстрацію: 
         - 52 фізичних осіб-підприємців, у тому числі 35,  у яких місце проживання 
зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
          - 4  юридичних осіб, у т.ч. 3- здійснюватимуть діяльність на території Баранівської 
ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у тому числі 
змін до установчих документів юридичної особи –61; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-45, у т.ч. 32 
особи, у яких місце проживання зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
           - припинено юридичних осіб в результаті  ліквідації, реорганізації – 1, місце 
розташування на території Баранівської ОТГ; 
         - внесено 1 рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації; 
         -виправлення технічних помилок в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 4. 
           

Культура 
 

Мережа закладів культури Баранівської ОТГ, складає 38 установ: 20 сільських 
клубних закладів, Баранівський міський будинок культури ім.А.Пашкевича, 14 сільських 
бібліотек, Баранівська бібліотека для дорослих та дітей, Баранівський історико-краєзнавчий 
народний музей (2 відділи: музейних цінностей з фарфору; етнографії смт. Полянка), школа 
мистецтв.  

 
         При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний» і які в цьому році 
підтвердили звання «народний»: 

- Народний аматорський хор «Прислуч»  
- народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
- народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
- народний духовий оркестр 

пишається громада і 8 майстрами народної творчості, які постійно приймають участь  в 
різноманітних заходах громади, обласних та всеукраїнських виставках. Всі ці майстри є 
активними членами  творчої спілки «Розмай». Завдяки їй було охоплено виставковою 
діяльністю майстрів народної творчості Баранівської громади.  
          Колективи  художньої самодіяльностї Баранівської громади є активними учасниками 
масових заходів місцевого значення, обласних, Всеукраїнських  та міжнародних 
фестивалів, конкурсів. 
        Проведено слідуючі  культурні заходи, а саме: 
Благодійний вечір колядок 
Виставка «Різдвяний вернісаж» 
Свято «Водохреща» 
Урочистий мітинг з нагоди Дня Соборності 
Покладання квітів до пам’ятного знаку жертв Голокосту 
Мистецький захід для дітей з особливими потребами «від Різдва до Різдва» 
Покладання квітів з нагоди Дня народження А.Пашкевича 



Концертна програма до Дня Святого Валентина 
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям 
Концертна програма до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
Урочисте відкриття дошки «Туристичні маршрути Баранівської ОТГ» 
Мітинг-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні 
Святковий концерт до дня 8 Березня за участю артистів обласної філармонії 
Урочистості з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка 
Брали участь в обласному фестивалі «Маланка Фест» ( фольк. колектив «Льонок») 
Урочистості з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні 
Урочистості з нагоди Дня Європи 
Урочистості з нагоди Дня Героя 
Захід до Дня матері та Дня Героя в БК с.Мирославль 
Св’ято «Рушника» в с. Кашперівка 
Покладання квітів до пам’ятника  Т.Г.Шевченка з нагоди Дня конституції 
Молодіжний вечір з нагоди Дня молоді за участі гуртів «Ін степ», «Бріо», «Мулен руж», 
«Чорний лебіть» 
                На проведення даних заходів було профінансовано видатків на загальну суму 
72515,10 грн. 
  
По спортивних заходах: 
Проведено 13 місцевих змагань в яких взяли участь 493 чоловік  
Взяли участь в 37 обласних змаганнях, де кількість учасників  327 чоловік. 
             На проведення даних заходів витрачено  56479,89 грн 
  
На міському стадіоні встановлено  інформаційне табло, передане благодійно та придбано 
для нього біжучий рядок (вартість рядка становить 11950,00 грн). 
 

Охорона здоров’я 
Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 

Первинна ланка  
КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Баранівської міської ради надає 
першу медичну допомогу населенню Баранівської ОТГ.  До складу КНП «Центр ПМСД»  
Баранівської  міської ради входять: 

- лікарські амбулаторії  ЗПСМ -6; 
- ФП – 14. 

Всього працює 104 чол. , з них лікарів 21 чол.  
Кількість населення яке обслуговується  23 452 чол.. Станом на 01.07.2019 року підписано 
22131 декларації із населенням ( 1471 декларацій підписано за І півріччя 2019 року). 
     В І півріччя 2019 року придбано : 
-меблі на суму 199,9 тис. грн..,  
-автомобіль вартістю 199,99 тис. грн..,  
-принтери лазерні – 62,7 тис. грн  ( в тому числі за кошти субвенції з державного бюджету 
на соціально-економічний розвиток окремих територій 25,0 тис.грн.) 
-ноутбуки на суму – 19,5 тис.грн (2 шт) 
- електрокардіограф  - 152,6 тис. грн.. (9 шт) 
- телевізор – 8,4 тис. грн. 
- пральна машина – 7,6 тис. грн. 
- жалюзі – 5,2 тис.грн 
- мікрохвильовка – 2,0 тис.грн. 
-конвектор – 2,1 тис. грн.. 
-стенди і вивіска – 5,4 тис.грн.  (3 шт) 
- водонагрівачі – 11,05 тис.грн. 



- двері металопластик. – 4,7 тис. грн.. (1 шт) 
- двері міжкімнатні – 3,7 тис. грн.. (1 шт) 
- медичне обладнання – 69,6 тис.грн. 
- велосипед – 3,0 тис. грн. 
- умивальники – 3,5 тис.грн. 
- інший інструм. – 1,6 тис. грн. 
-повірка і заправка вогнегасників – 3,9тис. грн.. 
 Всього на суму -796,9 тис. грн.  

Вторинна ланка  
 Станом на 01.07.2019р. в Баранівській КЦРЛ медичну допомогу надають: 43 лікарі, 
7 зубних лікарів, 111 фізичних осіб середнього медичного персоналу, 52 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. 

       З 15.09.2019 року заплановано скорочення 15 ліжок і 18,5 посад медичних працівників. 
Від Благодійного фонду «Хлібний дар» отримано УЗД апарат TOSHIBA вартістю 1900,0 

тис. грн. та інфузійний насос SN-1500H вартістю 32,0 тис.грн. 
        Проведено ремонт санвузлів дитячого, терапевтичного приймального  відділень на 
суму 263124,63 грн. Фінансування проведено за благодійні кошти КЦРЛ, кошти 
Баранівської міської ради. 
 
  Землеустрій громади. 

Протягом 1 півріччя 2019 року в сфері будівництва, архітектури та земельних 
відносин: 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки для містобудівних 
потреб в межах вулиць Заводська, Промислова, Шкільна в смт.Полянка Баранівського 
району Житомирської області»; 

- затверджено «Детальний план території земельної ділянки комунальної власності 
Баранівської об’єднаної територіальної громади орієнтовною площею 0,0900 га зі зміною 
цільового призначення з земель сільськогосподарського призначення для ведення 
особистого селянського господарства на землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул.Молодіжна,12 в селі Рогачів Баранівського району 
Житомирської області»; 

- затверджено «Детальний план території в межах вулиць Звягельська, Ярослава 
Мудрого, Г.Сковороди, Древлянська у місті Баранівка Житомирської області для уточнення 
місця розміщення об’єкта реконструкції по вулиці Звягельській,17 (Баранівська 
загальноосвітня школа №2 імені О.Сябрук) та зупинки громадського транспорту»; 

- проведено аналітичну роботи щодо укладених договорів оренди землі та укладання 
соціальних угод, стану виконання зобов’язань за ними, укладання додаткових угод до 
чинних договорів в частині зміни розміру орендної плати; 

- завершується формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку; 

- укладено 19 угод про соціальне партнерство на суму 432,6 тис. грн.; 



- постійно проводиться контроль за використанням та охороною земель комунальної 
форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного 
та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних 
ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання; 
- вживаються заходи щодо усунення порушень норм чинного земельного 
законодавства України на території громади, оперативне інформування 
компетентних органів про будь-які випадки порушення земельного законодавства на 
території громади; 
- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність громадян та 
юридичних осіб, надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель 
комунальної форми власності відповідно до Земельного кодексу України, участь у 
підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди та здійснення їх реєстрації; 
- ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та 
власників земельних ділянок на території громади. 
 

         Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного агробізнесу. В рамках 
проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» розпочато 
будівництво комплексу будівель ринку органічної продукції, а саме: 

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового 
центру у м. Баранівка»; 

-  «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. Рогачів». 
        В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».  Метою установи є 
розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної територіальної громади ( далі 
ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ 
позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження 
партнерських відносин з містами побратимами та донорськими організаціями. 
 
          У І-му півріччі Баранівською міською радою отримано субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад у 2019 році в сумі 5582,300 тис. грн. ,яка розподілена на слідуючі об’єкти: 

№ 
п/
п 

Найменування 
проекту, його  

місцезнаходження
,  вид робіт 

Результати
вність 

реалізації 
проекту 

Коштор
исна 

вартість 
об’єкта, 

тис. 
гривень 

Обсяг фінансування у 2019 році, 
тис. гривень: 

Усього 

в тому числі за 
рахунок: 

субве
нції  

кошті
в 

місцев
ого 

бюдже
ту 

Інших 
джерел      
фін-ня 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 

Будівництво міні-
сироварні за 
адресою 
вул.Молодіжна 12, 
с.Рогачів 
Баранівського 
району 
Житомирської 
області  

обєкт 6708,128 
6460,42

8 
534,64

0 
  

5925,78
8 



2 

Будівництво 
прозорого офісу з 
блокованими 
приміщеннями 
торгово-
тренінгового 
центру за адресою: 
вул. 
Звягельська,7Б,м.Б
аранівка, 
Баранівського 
району 
Житомирської 
області 

обєкт 
53003,98

0 
25932,0

58 
1916,0

76 
  

24015,9
82 

3 

Будівництво 
водозабірної 
свердловини для 
водопостачання 
міні сироварні за 
адресою : вул. 
Молодіжна, 12 с. 
Рогачів 
Баранівського 
району , 
Житомирської 
області (код CVP 
ДК 021:2015 
45000000-7 
«Будівельні роботи 
та поточний 
ремонт») в рамках 
реалізації проекту 
«Молодіжний 
кластер 
органічного 
бізнесу 
Баранівської 
міської ОТГ» , що 
фінансується 
Європейським 
Союзом 

обєкт 714,901 689,963 
672,23

1 
10,045 7,687 

4 

Капітальний 
ремонт вуличного 
освітлення по 
вул.Смолдирівська 
с.Рогачів 
Баранівського 
району 
Житомирської 
області 

обєкт  
(протяжніст
ь  390 п.м.) 

41,273 41,273 41,273     



5 

Капітальний 
ремонт 
дорожнього 
покриття  по вул. 
Івана Франка, по 
пров.Колгоспний в 
с.Рогачів 
Баранівського 
району 

обєкт  
(протяжніст
ь  515  п.м.) 

150,004 150,004 
150,00

4 
    

6 

Капітальний 
ремонт 
дорожнього 
покриття  по вул. 
Шкільна  в с.Явне 
Баранівського 
району 

обєкт  
(протяжніст
ь  664  п.м.) 

299,890 299,890 
299,89

0 
    

7 

Капітальний 
ремонт «Алеї 
Слави» в м. 
Баранівка 
Житомирської 
області  

обєкт 837,836 816,170 
816,17

0 
    

8 

Капітальний 
ремонт  
дорожнього 
покриття  по пров. 
Л.Українки та 
вул.Садовій в 
с.Смолдирів 
Баранівського 
району 

обєкт  
(протяжніст
ь  533  п.м.) 

299,988 299,988 
299,98

8 
    

9 

Капітальний 
ремонт  
дорожнього 
покриття  по вул. 
Шосейна в 
с.Берестівка  
Баранівського 
району 

обєкт  
(протяжніст
ь  680  п.м.) 

299,986 299,986 
299,98

6 
    

1
0 

Капітальний 
ремонт  
дорожнього 
покриття  по вул. 
В.Новіцького в 
с.Климентіївка  
Баранівського 
району 

обєкт  
(протяжніст
ь  469  п.м.) 

150,070 150,070 
150,07

0 
    

1
1 

Капітальний 
ремонт вуличного 
освітлення по 
вул.Полонська та 
вул.Пушкіна в 
с.Гриньки,   
Баранівського 
району, 

обєкт  
(протяжніст
ь  1430 п.м.) 

105,043 105,043 
102,43

9 
2,604   



Житомирської 
області  

1
2 

Капітальний 
ремонт вуличного 
освітлення по 
вул.Щукіна та 
вул.Польова в 
с.Йосипівка 
Баранівського 
району 

обєкт  
(протяжніст
ь  260 п.м.) 

69,729 69,729 68,000 1,729   

1
3 

Капітальний 
ремонт 
Мирославського 
закладу 
дошкільної освіти 
с.Мирославль по 
вул.Радулинська,1 
Баранівського 
району, 
Житомирської 
області 

обєкт 299,954 299,954 
231,53

3 
68,421   

  Всього: 
  

62980,7
82 

35614,
556 

5582,
300 82,799 

29949,
457 

          Також отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 275,0 тис. грн. на 
наступні об’єкти: 

№ Назва проекту 
Виділено 

у 2019 
році 

  Разом 

співфінансування 
1 2 3 4 5 

3 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул. Молодіжна , вул. Південна в смт.Полянка 
Баранівського району Житомирської області 

30,000 0,304 30,304 

5 Кап.ремонт вуличного освітлення   с.Зеремля 
Баранівського району Житомирської області 

25,000 0,253 25,253 

6 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  в 
с.Марківка Баранівського району 
Житомирської області 

25,000 0,253 25,253 

7 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  
с.Суємці Баранівського району Житомирської 
області 

25,000 0,253 25,253 

11 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (дитячий 
майданчик "Кукурузник") для встановлення за 
адресою вул.Поліська,2 м.Баранівка, 
Житомирської області 

30,000 0,354 30,354 



12 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (гумове 
покриття на дитячий майданчик) для 
встановлення за адресою вул.Поліська,2 
м.Баранівка, Житомирської області 

50,000 0,506 50,506 

16 
Капітальний ремонт вуличного освітлення  в 
с.Кашперівка  Баранівського району 
Житомирської області 

25,000 0,253 25,253 

17 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (комп'ютерна 
техніка)  для Баранівської ЗОШ І-ІІ ст.  
Житомирської області 

30,000 0,304 30,304 

18 Капітальний ремонт огорожі с.Лісове 
Баранівського району Житомирської області 

35,000 0,354 35,354 

  Всього: 275,000 2,834 277,834 
 
Головний бухгалтер                                                                               Л. А. Цимбалюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2019                                                                                                                           № 189 

 
Про затвердження заходів  
щодо підготовки та відзначення  
в місті Баранівка Дня міста 
 

З метою відзначення 454-ї річниці з часу першої письмової згадки про місто 
Баранівка, керуючись п. б пп.3 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради   
В И Р І Ш И В:   
 
1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста, що 
додаються.  
2. Утворити робочу групу з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста у складі  
згідно з додатком. 
3. Робочій групі з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста (Кокітко Н. В.) 
забезпечити виконання вище зазначених заходів.  
4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вище зазначених заходів за рахунок благодійних надходжень та коштів 
місцевого бюджету в межах кошторисних призначень. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко.    
 
 
Міський голова                                                                                        А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                 рішення виконкому  
                                                                                                                 від 30.08.2019  № 189 

 
 Заходи  

щодо підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста  
1. Забезпечити підготовку та проведення  в місті Баранівка культурно-розважальних 
заходів. Свято День міста провести 14 вересня 2019 року в місті Баранівка.  
                                                                                  Керівники відділів: культури, сім’ї, молоді  
                                                                                  та спорту, освіти,     
                                                                                  благоустрою та житлово-комунального  
                                                                                  господарства міської ради,  
                                                                                  До 14 вересня 2019 року 
2. Розробити сценарний план, підготувати концертну програму з нагоди відзначення в місті 
Баранівка Дня міста  за участю художньої самодіяльності вихованців будинку дитячої 
творчості м. Баранівка, школи мистецтв, закладів освіти, виступів артистів міського 
Будинку культури ім. А. Пашкевича, фольк-театру «Дуліби», гурту «Gonta», заслужених 
артистів України Яніни та Олександра Яремчуків, молодіжного гурту «ТоШоНаДо». 
 

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

                                                                                   До 14 вересня 2019 року 
3. Під час святкування Дня міста провести ІV Відкритий Фестиваль млинця. 
                                                                                   Відділи: культури, сім’ї, молоді  
                                                                                   та спорту, організаційно-кадрової  
                                                                                   роботи, освіти,  
                                                                                   благоустрою та житлово- 
                                                                                   комунального  
                                                                                   господарства міської ради 
                                                                                   14 вересня 2019 року 
4. Підготувати ігрову програму та забезпечити придбання сувенірів та подарунків для 
подальшого вручення почесним гостям, а також призів та квітів для учасників концертної 
програми.  

                                                                 Відділи: культури, сім’ї, молоді  
                                                                                   та спорту,    
                                                                                   організаційно-кадрової роботи  

                               міської ради 
                                                                                   До 14 вересня 2019 року 
5.Організувати виставку народних умільців Баранівської громади.  

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

                                                                                    До 8 вересня 2018 року  
6. Забезпечити торговельне обслуговування населення (виїзну торгівлю) в місцях 
проведення масових заходів та організувати роботу польової кухні з нагоди відзначення 
Дня міста. 
                                                                                     Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                     комунального господарства міської ради 
                                                                                     14 вересня 2019 року  
7. Організувати роботу об’єктів пересувної мережі сфери  відпочинку і розваг – 
атракціонів. 
                                                                                     Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                     комунального господарства міської ради 
                                                                                     14 вересня 2019 року  



8. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди Дня 
міста. Підготувати на надіслати запрошення для участі в урочистостях з нагоди 
святкування Дня міста керівництво органів виконавчої влади вищого рівня, керівників 
підприємств, установ та організацій міста, депутатів міської ради, членів міськвиконкому 
та Почесних громадян Баранівки. 
                                                                                       Відділ організаційно-кадрової роботи  
                                                                                       міської ради 
                                                                                       До 5 вересня 2019 року 
9. Забезпечити святкове оформлення центральних вулиць Баранівки та провести комплекс 
заходів з упорядкування території міста.  
                                                                                       Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                       комунального господарства 
                                                                                       міської ради 
                                                                                       До 10 вересня 2019 року 
10. Забезпечити встановлення сцени та іншого реквізиту, необхідного для проведення 
свята на площі Волі у місті Баранівка. 
                                                                                       Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                       комунального господарства, відділ 
                                                                                       культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                       До 14 вересня 2019 року 
11.Придбати та розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» у центрі міста та 
на білборді по вулиці Першотравенській святкові вітання керівництва міста з нагоди 454-ї 
річниці з дня першої письмової згадки про Баранівку.                                                                             

                                                     Відділ організаційно- 
                                                                                      кадрової роботи міської ради 
                                                                                      До 14 вересня 2019 року 
12. Провести вручення грамот, подяк міського голови громадянам, підприємцям, 
організаціям та установам з нагоди святкування Дня міста Баранівка. Виготовити та 
розповсюдити оголошення. 
                                                                                    Відділ організаційно- 
                                                                                    кадрової роботи міської ради 

                                                      До 14 вересня 2019 року 
13.Провести упорядкування та благоустрій вулиць міста, пам’ятників і пам’ятних знаків. 

                                                     Відділ благоустрою та житлово- 

                                               комунального господарства 
                                         До 10 вересня 2019 року 

14.Забезпечити проживання, підвіз та харчування представників закордонних делегацій та 
гостей свята. 

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

                                        До 10 вересня 2019 року 

15.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху в місцях 
проведення масових заходів з нагоди відзначення та проведення в місті Баранівка Дня міста. 
Заборонити рух автотранспорту, а саме: на площі Волі з 8-00 год. до закінчення свята 
(орієнтовно до 01-00 год.) з перекриттям вулиць Пашкевича, Першотравенської, 
Звягельської. 
Від вул.Соборна,33 до Площі Волі з 8-00 год. до закінчення свята (орієнтовно до 01-00 год.). 
Вул.Європейська  – з 15-40 год. від світлофору до перехрестя вулиць Європейської та 
Поліської, та вулицю Ярослава Мудрого до закінчення проходження колони трудових 
колективів. 



Вул. Звягельська – з 15-40 год. від перехрестя вулиць Некрасова, Софіївської до Площі Волі 
до закінчення проходження колони трудових колективів. 
 

                                                            Відділ організаційно-кадрової  
                                           роботи міської ради 

                                                До 4 вересня 2019 року 
 

Начальник відділу культури,  

сім’ї, молоді та спорту                                                                                  Н. Б. Ошатюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                        Додаток  

 до рішення виконкому  
                                                                                                              від 30.08.2019  №189 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 
 з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста 

КОКІТКО 
Наталія Володимирівна                               перший заступник міського голови, голова 
                                                                       робочої групи 
КУЦАН 
Людмила Леонідівна                                   керуючий справами виконкому, заступник  
                                                                       голови робочої групи 
ЗАВАДСЬКА 
Жанна Сергіївна                                          головний спеціаліст з організаційної роботи 
                                                                       відділу організаційно-кадрової 
                                                                       роботи, секретар робочої групи 
Члени робочої групи: 
 
ВИХОВСЬКИЙ 
Сергій Адамович                                          начальник відділу благоустрою та житлово- 
                                                                        комунального господарства  
ЦИМБАЛЮК 
Людмила Анатоліївна                                  головний бухгалтер відділу бухгалтерського 
                                                                       обліку та економічного розвитку, інвестицій  
                                                                       та закупівель 
КОРНІЄЦЬ 
Анатолій Іванович                                        начальник Баранівського відділення поліції  
                                                                        Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП 
                                                                        в Житомирській області (за згодою) 
 
КОСТЕЦЬКА 
Олена Дмитрівна                                          начальник відділу організаційно-  
                                                                        кадрової роботи 
НИКОЛИШИН 
Ростислав Зиновійович                                начальник відділу освіти  
 
ОШАТЮК 
Надія Богданівна                                          начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  
                                                                       спорту  
ТУРОВСЬКА  
Світлана Миколаївна                                  директор міського Будинку дитячої творчості 
    
ШЛЯХТЕНКО 
Вячеслав Васильович                                  директор міського Будинку культури ім. А.  
                                                                       Пашкевича 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 
 

 

 



                 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2019                                                                                                                           №190 

Про погодження дозволу  
на будівництво  

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

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити дозвіл Заєць Ганні Ананіївні на будівництво на власній земельній ділянці за 
адресою: ХХХХХХХ. 
2. Зобов’язати Заєць Г.А., замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
ХХХХХХХХХХ, у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради. 
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 

30.08.2019                                                                                                                           № 191 
 
Про надання дозволу на 
встановлення трьох зблокованих  
тимчасових споруд КП «Катіль» 
 

Розглянувши заяву заступника голови правління КП «Катіль» Гоч Валентини 
Кузьмівни, щодо надання дозволу на встановлення трьох зблокованих 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.   Погодити дозвіл заступнику голови правління КП «Катіль» Гоч В.К., на встановлення 
трьох зблокованих тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на 
земельній ділянці за адресою: вул. Першотравенська, 30, м. Баранівка, Баранівського 
району, Житомирської області. 
2.   Зобов’язати заступника голови правління КП «Катіль» Гоч В.К.: 
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової 
споруди будівельним нормам у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з 
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на 
топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 
споруди. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

30.08.2019                                                                                                                           №192 
 
Про надання дозволу на 
встановлення трьох зблокованих  
тимчасових споруд Карпович Л. А. 
 

Розглянувши заяву ФОП Карпович Лариси Андріївни, щодо надання дозволу на 
встановлення трьох зблокованих 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.   Погодити дозвіл ФОП Карпович Л.А., на встановлення трьох зблокованих тимчасових 
споруд для впровадження підприємницької діяльності на власній земельній ділянці за 
адресою: вул. Поліська, 1, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської області. 
2.   Зобов’язати ФОП Карпович Л.А.: 
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової 
споруди будівельним нормам у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з 
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на 
топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 
споруди. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

30.08.2019                                                                                                                           № 193 

 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадянин 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 житловому будинку в м. Баранівка для оформлення права власності Апришко 
Олені Миколаївні поштову адресу: «ХХХХХХХХ». 
2. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка для оформлення права на спадщину 
Мельниченко Марії Федорівні поштову адресу: «ХХХХХХХХХХ». 
3.  Зобов’язати Апришко О.М., Мельниченко М. Ф. внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 
4. 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 

30.08.2019                                                                                                                           №194 

 

Про надання дозволу на розміщення  
атракціонів та святкової торгівлі під 
час проведення святкування Дня  
міста Баранівка 
 

           З метою проведення розважальних заходів у рамках відзначення у місті Баранівка 
Дня міста, розглянувши клопотання підприємців про надання дозволу на розміщення 
атракціонів та святкової торгівлі під час проведення святкування Дня міста Баранівка, 
керуючись ст. 30, 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.   Надати ФОП Лозовенко Євгенію Олександровичу дозвіл на розміщення дитячих 
атракціонів та здійснення святкової торгівлі загальною площею 200м2, а саме; 
надувна гірка, великі та малі надувні комплекси, карусель дитяча Ромашка, карусель дитяча 
«Манежка», батут спайдер, пересувний паравозик, веломобілі та електромашинки, 
призовий тир, поп-корн солодка вата, гелеві повітряні кульки, призовий атракціон дартс, 
батут Джапер. 
1)зобов’язати ФОП Лозовенко Є.О., забезпечити безпеку користувачів даних розважальних 
послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та протипожежних норм.  
2)встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів, проводяться ФОП Лозовенко 
Є.О. за рахунок його власних коштів протягом строку, на який видано цей дозвіл. 
2.   Надати ФОП Скулинцю Вадиму Валерійовичу дозвіл на встановлення   
атракціонів на День міста Баранівка, а саме: надувний Батут гірка 2-3 шт., дитячих 
електромобілів, солодкої вати та попкорну, батут надувний. 
1)зобов’язати ФОП Скулинця В. В., забезпечити безпеку користувачів даних розважальних 
послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та протипожежних норм. 
2)встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію,   
відшкодування збитків, завданих під час роботи тимчасової виносної торгівлі з лотків,  
проводяться ФОП Скулинця В. В., за рахунок його власних коштів протягом строку, на який 
видано цей дозвіл. 
3.Надати ФОП Федорчуку Оресту Олександровичу дозвіл на розміщення дитячих та 
дорослих конкурсів-атракціонів загальною площею 42 м. кв. (площа 3х2 м. - одного з 
конкурсів, площа для всіх конкурсів однакова): Конкурс №1: НОСОРОГИ, Конкурс 
№2: ANGRY BIRDS, Конкурс № 3: БАСКЕТБОЛ, Конкурс №4: BALL TOSS, Конкурс 
№5: MALIBU, Конкурс №6: ЛИПУЧКА, Конкурс №7: КІЛЬЦЕБРОС. 



1)зобов’язати ФОП Федорчука О. О., забезпечити безпеку користувачів даних 
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та 
протипожежних норм. 
2)встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію,   
відшкодування збитків, завданих під час роботи тимчасової виносної торгівлі з лотків,  
проводяться ФОП Федорчука О. О., за рахунок його власних коштів протягом строку, на 
який видано цей дозвіл. 
4.   Надати ФОП Лизогубовій Ользі Михайлівні дозвіл на розміщення об’єкту виїзної 
торгівлі карнавально-сувенірною атрибутикою та гелієвими кульками (2м), солодкою 
ватою, поп-корном, спіральними чипсами «Торнадо», веселий «Дартс». 
1)зобов’язати ФОП Лизогубову О.М., забезпечити безпеку користувачів даних 
розважальних послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та 
протипожежних норм. 
2)встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію,   
відшкодування збитків, завданих під час роботи тимчасової виносної торгівлі з лотків, 
проводяться ФОП Лизогубова О.М., за рахунок його власних коштів протягом строку, на 
який видано цей дозвіл. 
5.   Відмовити ФОП Сороці Володимиру Євгенійовичу у надані дозволу на встановлення 
атракціонів на День міста Баранівка, а саме: надувна гірка «Фіксіки», надувна гірка 
«Мадагаскар», надувна площадка, надувний дитячий комплекс з сухим басейном, батут 
«Банджи», карусель дитяча, паравозик «Гусінь», веломобілі, електромобілі, рибалочка, 
призовий тир, джампер, попкорн, солодка вата. 
6.   Відмовити ФОП Скогарєву Олегу Юрійовичу у надані дозволу на встановлення 
атракціонів на День міста Баранівка, а саме: надувний мега-батут гірка, механічний 
атракціон «Павук», атракціон «Ланцюжкова карусель», атракціон ігровий «Дартс», 
надувний атракціон «Страйкбольний тир», батут «Джампер», дитячий паровозик 
«Гусеничка», дитяча розважальна гра «Рибалочка», попкорн, солодка вата, повітряні 
кульки. 
7.   Відмовити ФОП Сагурі Сергію Івановичу у надані дозволу на розміщення торгівлі на 
День міста Баранівка, а саме: солодкої вати та попкорну, повітряними кульками. 
8.   Відмовити ФОП Гузову Максиму Анатолійовичу у надані дозволу на встановлення 
атракціонів на День міста Баранівка, а саме: надувна гірка «Фіксіки», паровозик 
«Гусеничка», батут спортивний, віртуальна реальність, попкорн, солодка вата,  тир 
страйкбольний, гелієві кульки , призова гра «Дартс», призова гра «Збий банки». 
9.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Н. В. Кокітко. 
 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2019                                                                                                                    № 195 

Про затвердження розпорядженння  
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 міського голови від  17.07.2019р.  №  147-од «Про надання 
дозволу на розміщення дитячої зони під час проведення заходу «Літо Фест», від  
17.07.2019р.  №  148-од «Про надання дозволу на проведення заходу «Літо Фест» на 
території м. Баранівка» та від 10.07.2019 року № 140-од «Про затвердження складу 
міжвідомчої робочої групи щодо організації соціального захисту дітей громади в процесі 
реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей», що додаються. 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   рішення виконавчого комітету 
                                                                                   від 30.08.2019 р. № 195 
 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  
 21.08.2019                                                                                     № 182-од 
 
Про надання дозволу на 
розміщення соціальної реклами 
 

     Розглянувши клопотання Баранівської районної державної адміністрації від 
21.08.2018 року № 02-30\428 про надання дозволу на розміщення соціальної реклами на 
існуючій рекламній конструкції типу «білборд», встановленій на території м.Баранівка, для 
розміщення рекламного постеру соціального змісту стосовно відзначення Дня 
Незалежності України, керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. 
№2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»: 

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

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

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

 
 
 

Міський голова                                                                                              А.О.Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.08.2019                                                                                                                            № 196 
 

        
Про нові тарифи на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів для населення 
(регуляторний акт)                           
 
Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету 
Міністрів України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру 
економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 
виконавчий комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

1. Встановити нові тарифи  на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що 
надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства 
Баранівської міської ради для населення у м. Баранівка, у розмірі 20 грн./міс. з 
одного домогосподарства. 

2. Рішення виконавчого комітету від 29.03.2016 року №46 «Про нові тарифи на послуги 
з вивезення твердих побутових відходів для населення», вважати таким, що втратило 
чинність.  

3. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення ТПВ від домогосподарств для 
одиноких громадян та інвалідів 1-2 груп загального захворювання. 

      4. Дане рішення виконавчого комітету міської ради набирає чинності з 01.09.2019 
          року. 
5Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

 голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 
 

 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.08.2019                                                                                                                № 197  
 
Про затвердження мережі закладів 
дошкільної, загальної середньої  та  
позашкільної освіти на 2019-2020 н. р.  

 
Відповідно до п.1 ст. 13, п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти  Баранівської міської ОТГ на 2019-
2020 навчальний рік із кількістю груп 35  (додаток 1). 

2. Затвердити мережу закладів загальної  середньої освіти  Баранівської міської ОТГ 
на 2019-2020 навчальний рік із кількістю класів 162  (додаток 2). 

3. Затвердити мережу гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості 
(додаток 3). 

4. У зв’язку із  наповнюваністю класів менше 5 учнів організувати навчання  у  формі  
педагогічного патронажу: 
- учнів 4 класу філії «Старогутянська початкова школа» Баранівського ліцею №1;  
- учнів 1 класу філії «Вірлянська початкова школа» Баранівського ліцею №1; 
- учнів 3 класу Баранівської  ЗОШ І-ІІ ст.;  
- учнів 1, 3, 7 класів Глибочанської ЗОШ І-ІІ ст.; 
- учнів 7 класу Суємецької ЗОШ І-ІІ ст.;  
- учнів 11 класу Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

5. Директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
забезпечити дотримання вимог Типових штатних нормативів загальноосвітніх 
навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.12.2010 року №1205. 

6. Начальнику відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З. забезпечити 
регулярний підвіз дітей і вчителів до закладів освіти та додому шкільними 
автобусами  за визначеними маршрутами. 

7. Заступнику начальника відділу фінансів Баранівської міської ради Василевському 
О.В. забезпечити цільове використання  бюджетних коштів, виділених на оплату 
праці, теплоносії, харчування учнів та матеріально-технічне  забезпечення 
освітнього  процесу.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Н.В.Кокітко. 

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



Додаток 1  
до рішення виконкому  

від 30.08.2019 року №197 
 

МЕРЕЖА 
закладів дошкільної освіти Баранівської міської ОТГ 

на 2019-2020 навчальний рік 
 

№ з/п Назва закладу Групи 
1. Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу 

«Сонечко» 
13 

2. Полянківський дошкільний навчальний заклад «Ялинка» 4 
3. Кашперівський дошкільний навчальний заклад  2 
4. Зеремлянський дошкільний навчальний заклад «Буратіно»  1 
5. Вірлянський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 2 
6. Суємецький дошкільний навчальний заклад «Теремок»  1 
7. Острожецький дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» 2 
8. Мирославльський заклад дошкільної освіти «Струмочок» 1 
9. Рогачівський дошкільний навчальний «Калинка»  2 
10. Старогутянський дошкільний навчальний заклад  2 
11. Йосипівський дошкільний навчальний заклад  1 
12. Смолдирівський дошкільний навчальний заклад  2 
13. Явненський дошкільний навчальний заклад  2 

 Разом: 35 
 

 
 
 

Начальник відділу освіти                                                     Р.З.Николишин



Додаток 2  
до рішення виконкому  

від30.08.2019 року №197 
МЕРЕЖА  

закладів загальної  середньої освіти  Баранівської міської ОТГ на 2019-2020 навчальний рік 

 
Начальник відділу освіти                                                 Р.З.Николишин



 

 

Додаток 3  
до рішення виконкому  

від 30.08.2019 року №197 
 

МЕРЕЖА гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості  
на 2019-2020 навчальний рік 

 
 

№ з/п Напрям Гуртки Групи 

1. Художньо-естетичний 8 16 
2. Декоративно-прикладний 6 14 
3. Спортивно-туристський  4 4 
4. Науково-технічний 2 3 

Разом: 20 37 
 

 
 
Начальник відділу освіти                                                   Р. З. Николишин 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

     

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.08.2019                                                                                                                           № 198  

 

Про погодження проведення суцільних 
санітарних рубок у зоні діяльності  
Баранівської ОТГ ДП «Баранівське ЛМГ» 
 

Розглянувши звернення директора ДП «Баранівське ЛМГ» від 21.08.2019 року № 558,  
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 суцільні санітарні рубки у зоні діяльності Баранівської об'єднаної 
територіальної громади по ДП «Баранівське ЛМГ» згідно акту обстеження 
насаджень, а саме: 
Баранівське лісництво- на площі 3,1 га, 
Зеремлянське лісництво – на площі 1,4 га, 
Явненське лісництво – на площі 2,1 га. 
 

 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2019                                                                                                                              №199 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги жителям Баранівської 
громади 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №4 від 
28.08.2019 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  
100000 грн. (сто тисяч гривень) на рахунок управління соціального захисту населення 
міської ради для виплати 100000 грн. (сто тисяч гривень). 

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

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

 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

                                  
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2019                                                                                                                               №200 
 
Про затвердження Положення  
про фестивалі у Баранівській  
міській ОТГ 
 

Відповідно до рішення 28 сесії 8 скликання від 24 січня 2019 року № 1642 «Про 
затвердження зведеного Плану заходів на виконання у 2019 році Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану місцевого 
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади» яким 
затверджено План заходів на виконання у 2019 році Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року та Плану місцевого економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади (надалі - Дорожня карта - 2019), 
керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про фестивалі у Баранівській Міській ОТГ (далі-
Положення) згідно з додатком. 

2. Відділам: культури, сім’ї, молоді та спорту (Ошатюк Н. Б.) та організаційно-
кадрової роботи міської ради, в. о. старост старостинських округів Баранівської громади 
відповідно при організації та проведенні заходів керуватися вище зазначеним Положенням. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                   рішення виконавчого комітету 
                                                                                   від 30.08.2019 № 200 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про фестивалі у Баранівській міській ОТГ  

І. Загальні положення 
1. Це Положення визначає основну ціль, мету та порядок організації  проведення  
фестивалів у Баранівській міській ОТГ. 
2. Основною ціллю фестивалів є розвиток підприємництва та туризму в ОТГ. 
3. Метою фестивалів є популяризація громади шляхом залучення великої кількості 
туристів, що в свою чергу буде сприяти збуту місцевої продукції та покращення життя 
населення.  
4.  Основні завдання фестивалів Баранівської ОТГ: 

 ідентифікувати кожний старостинський округ та місто Баранівка  

 популяризувати культуру та культурні традиції жителів Баранівської міської ОТГ; 

 сприяти розвитку туристичних маршрутів Баранівською міською ОТГ; 

 зробити Баранівську громаду привабливою для туристів; 

 рекламувати здоровий спосіб життя; 

 сприяти розвитку сільського господарства (в тому числі кооперативного руху) в 
Баранівській міській ОТГ; 

 відновити та популяризувати серед молоді місцеві ремесла (вироби з дерева, 
фарфору, вишиванка, пошиття одягу, вирощування рослин тощо); 

 обмін досвідом роботи колективів, налагодження творчих та наукових контактів на 
взаємовигідних умовах; 

 співпраця з іншими громадами, містами та країнами. 

5. До організації фестивалів можуть залучатися підприємства, установи та організації усіх 
форм власності. 
ІІ. Основні вимоги до проведення фестивалів 
1. Фестивалі є відкритими для учасників  та аматорських колективів не лише України, а й 
інших країн світу . 
2. Фестивалі повинні відповідати меті і завданням, зазначеним у пунктах 2, 3 розділу I 
цього Положення. 
3. Фестивалі можуть мати постійне місце проведення або проводитись у різних населених 
пунктах Баранівської міської ОТГ за наявності відповідної матеріально-технічної бази. 
4. Тривалість фестивалю не менше одного дня. 
5. Фестиваль не повинен повторювати назви фестивалів, які вже існують в Україні чи в 
інших країнах. 
6. Творчі вимоги до учасників, періодичність, місце та порядок проведення визначаються 
організаційним комітетом фестивалю (далі - Оргкомітет), склад якого затверджується 
рішенням виконавчого комітету. 
7. Запрошення іноземним колективам надсилаються не пізніше ніж за 1 місяць до початку 
проведення фестивалю. 
8. За  2 місяці до початку проведення фестивалю Оргкомітетом визначаються організаційні 
умови його проведення, в яких передбачаються: 
- назва фестивалю, його завдання; 
- дата проведення фестивалю та кількість днів; 
- культурно-розважальна програма; 
- умови участі в ярмарках, конкурсах тощо. 
ІІІ. Організаційний комітет фестивалю 



 

 

1. Оргкомітет створюється для координації діяльності з питань підготовки і проведення 
фестивалю. 
2. Склад Оргкомітету затверджується організатором фестивалю. 
3. До складу Оргкомітету входять представники організатора фестивалю, провідні діячі 
культури та мистецтва Баранівської міської ОТГ, представники підприємств та організацій 
Баранівської міської ОТГ. 
4. Оргкомітет: 

 розробляє та затверджує програму проведення фестивалю (далі - Програма); 

 визначає час початку  та закінчення фестивалю; 

 формує склад журі; 

 формує склад дирекції фестивалю (у разі потреби); 

 відбирає колективи та учасників фестивалю; 

 забезпечує належні умови для перебування учасників, гостей фестивалю (медичне 
обслуговування, проживання в готелі, харчування, транспортне обслуговування 
тощо); 

 затверджує емблему та рекламну продукцію фестивалю; 

 сприяє в організації реклами на радіо, телебаченні, у пресі підприємствам, 
установам, організаціям, фізичним особам, які надали підтримку в організації та 
проведенні фестивалю; 

 координує проведення фестивальних заходів. 

IV. Журі фестивалю 
1. Для забезпечення незалежного експертного оцінювання конкурсної програми фестивалю 
створюється журі у складі не менше п’яти осіб. 
2. Склад журі затверджується Оргкомітетом не пізніше ніж за 1,5 місяці до початку 
фестивалю. 
3. До складу журі входять провідні діячі культури і мистецтва, спорту, сільського 
господарства, відповідно до тематики фестивалю; а також іноземні фахівці (в обов'язковому 
порядку із країн - учасниць фестивалю). 
4. Із членами журі не пізніше ніж за 1 місяць, з іноземними членами журі не пізніше ніж за 
1,5 місяців до початку проведення фестивалю укладається договір, в якому обумовлюються 
творчі, побутові, фінансові питання (за потреби). 
V. Порядок проведення конкурсних програм 
1. Оргкомітет розробляє порядок проведення конкурсних програм під час фестивалю, де 
зазначається: 
 тема й мета конкурсної програми та вимоги до неї; 
 тривалість конкурсної програми; 
 критерії оцінки; 
 вікові та інші обмеження для учасників фестивалю; 
 премії та нагороди; 
 строк подачі документів на участь у фестивалі (конкурсній програмі); 
 потреба в представленні відео- та аудіоматеріалу, умови його використання; 
 вимоги до технічного забезпечення. 

VI. Фінансування фестивалю 
Фінансове забезпечення фестивалю здійснюється за рахунок джерел, не заборонених 
законодавством України. 
VII. Фестивалі, які вже проводяться на території громади: 
 
 



 

 

1. Фестиваль «Рушниками квітне Україна» проводиться на території  Кашперівського 
старостинського округу щороку 12 липня (місце проведення – паркова зона в с 
Кашперівка), основною метою якого є подальший розвиток народної творчості, 
декоративно-прикладного мистецтва та ужиткових ремесел; виявлення нових 
майстрів вишивки, майстрів традиційного та сучасного  декоративно-прикладного 
мистецтва; творчих аматорських колективів; налагодження творчих зв’язків між 
старостинськими округами Баранівської міської ОТГ. На даний фестиваль 
з’їжджаються майстрині вишивальниці з своїми найкращими виробами. 
Проводиться конкурс на кращий вишитий рушник. На сцені виступають аматорські 
колективи. Гостей пригощають українськими стравами. 

Завданнями фестивалю «Рушниками квітне Україна» є: 
 Популяризація Кашперівського старостинського округу як громаду, де проживає 

велика кількість майстринь вишивальниць;  

 взаємозбагачення майстрів вишивки та обмін досвідом; 

 формування художніх смаків; 

 підвищення рівня майстерності вишивання; 

 збереження традицій; 

 висвітлення через засоби масової інформації досягнень кращих майстрів вишивки 
Баранівської міської ОТГ; 

 сприяння розвитку туристичних маршрутів Баранівською міською ОТГ. 
 

2. Фестиваль «Риб Фест Смолка» проводиться щороку в першій половині липня на 
території Смолдирівського старостинського округу на березі мальовничої річки 
Смолка (на кордоні с Смолка та с Іванівка) з метою створення рекреаційної зони для 
відпочинку та спортивної риболовлі, популяризації діяльності СОК «Смолка-2017». 
В основу культурно-розважальної програми цього фестивалю лягають традиції свята 
Івана Купала. Фестиваль розпочинається з конкурсу спортивної риболовлі, далі 
стартують конкурси на кращий плаваючий засіб, на кращу рибну страву, 
продовжується тематичною концертною програмою та завершується вогняним шоу.  

Завданнями фестивалю «Риб Фест Смолка» є: 
 Розвиток Смолдирівського старостинського округу як туристично привабливої 

громади (для любителів гарної природи, тиші (тут шумно та гамірно лише під час 
проведення фестивалю) та риболовлі) 

 популяризація рибальського спорту та здорового способу життя; 

 привабити туристів, що буде сприяти зростанню попиту на послуги такі як хостел, 
харчування, розважальні заходи, завдяки чому буде розвиватися підприємництво 
серед місцевого населення.  

 
3. Щорічний фестиваль «Harvest Fest» започаткований на території Полянківського 

старостинського округу як свято врожаю. Проводиться в останню неділю серпня в 
центрі смт Полянка.  Метою свята є започаткувати традиційну ярмарку для місцевих 
сільгоспвиробників: які вирощують овочі та фрукти, займаються пасікою, молоко- і 
м’ясопереробкою та іншим для популяризації місцевої продукції. Кожного року 
культурно-розважальна програма має присвячуватись новій сільськогосподарській 



 

 

культурі. Відповідно і готуються виставки та страви з даної культури, а також 
планується конкурсна програма. 

Завданнями фестивалю «Harvest Fest» є: 
 Популяризація місцевої продукції; 

 Залучення туристів-покупців; 

 Сприяти розвитку підприємництва, кооперації та сільськогосподарської 
діяльності 

 
4. Фестиваль «Мамина вишня» проводиться в квітні або травні через рік (2020, 2022, 

2024 роки тощо) з метою вшанування пам’яті видатного українського композитора 
Анатолія Пашкевича, становлення   кращих   традицій  музично-хорової   школи 
Баранівської міської ОТГ, налагодження творчих зв’язків між художніми 
колективами України, підсилення впливу професійного мистецтва у естетичному 
вихованні підростаючого покоління. 

Завданнями фестивалю «Мамина вишня» є: 
 Популяризація Баранівської міської ОТГ, як батьківщини видатних діячів; 

 Представлення вокальних талантів громади; 

 Престиж пісенного конкурсу серед вокальних колективів.  

 виявлення та підтримка найбільш талановитих виконавців та творчих колективів; 

 сприяння  встановленню творчих контактів між учасниками фестивалю; 

 збагачення репертуару  хорових колективів творами Анатолія Пашкевича, 
сучасними аранжуваннями народних пісень; 

 розширення пропаганди     досягнень    хорового    мистецтва,  

 поглиблення  розкриття  засобами  масової  інформації  проблем   і  

 тенденцій розвитку хорових колективів; 

 збільшення мережі  народних хорових  колективів та об'єднань Баранівської міської 
ОТГ. 
 
 

5. «Міжнародний Фестиваль Млинця» проводиться під час святкування Дня міста 
Баранівка. Метою цього фестивалю є приваблення туристів на масові святкування 
Дня міста. У фестивалі приймають участь як учасники або як члени журі 
представники іноземних делегацій. Учасники фестивалю готують різноманітні 
страви з млинцями, які мають оригінально презентувати. Кожний старостинський 
округ готує виставку страв з млинцями з різноманітними начинками. 

Завданнями «Міжнародного фестивалю млинця» 
  • організація проведення змістовного дозвілля жителів Баранівської міської 
ОТГ; 
• сприяння розвитку туристичних маршрутів Баранівською міською ОТГ; 
• обмін «смачними ідеями»; 
• набуття корисних теоретичних і практичних навиків народної кулінарії; 
• привернення уваги до самобутніх кулінарних традицій населення старостатів 
Баранівської міської ОТГ; 
• формування позитивного іміджу Баранівської міської ОТГ; 



 

 

• сприяння консолідації жителів Баранівської міської ОТГ. 
 
VIII. Нові фестивалі. 
1. Ідея та ініціатива про проведення нового фестивалю подається на розгляд 

Оргкомітету, який розробляє основну концепцію свята та подає виконавчому 
комітету на затвердження.  

2. Рішенням виконавчого комітету вносяться зміни та доповнення до цього 
положення.   

 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РІШЕННЯ 
 

виконавчого комітету 
 
30.08.2019                                                                                                              №  201                                                     
 
Про надання дозволу Булату В.О.  
на укладання договору дарування  
частини житлового будинку 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Булата В.О., 
враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 28.08.2019 р., 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 29.08.2019 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Булату Володимиру Олексійовичу, хххххххх, дозвіл на укладання договору дарування 
25/100 частин житлового будинку, який знаходиться за адресою: ххххххх, на користь Булат 
Юлії Борисівни, хххххх. яка зареєстрована та проживає за адресою: хххххххххх. 
 

2. 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 
 
20.08.2019                                                                                                               № 202                                                                                                   
 
Про надання дозволу Карповичу В.М.  
на укладання договору дарування  
земельної ділянки 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Карповича 
В.М., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 23.08.2019 
р., рішення комісії з питань захисту прав дитини від 29.08.2019 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Карповичу Володимиру Михайловичу, хххххххх, дозвіл на укладання договору 
дарування земельної ділянки 1,85 га, яка розташована за адресою: хххххххх, призначеної для 
ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер – хххххххх, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна хххххххх), на користь неповнолітнього сина Карповича 
Олега Володимировича, ххххххх. який зареєстрований та проживає за адресою: хххххххххх. 
 

2. 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 
 
30.08.2019                                                                                                                            № 203                                              
 
Про надання дозволу Ковальчуку М.В.  
на укладання договору дарування  
житлового будинку та земельної ділянки 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Ковальчука 
М.В., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 23.08.2019 
р., рішення комісії з питань захисту прав дитини від 29.08.2019 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Ковальчуку Миколі Васильовичу, хххххххх, дозвіл на укладання договору дарування 
житлового будинку, який знаходиться за адресою: хххххххххххх, та земельної ділянки: 0,0697 
га - призначеної для будівництва та обслуговування житлового будинку (кадастровий номер 
– хххххх), яка знаходяться біля житлового будинку за тією ж адресою, на користь доньки 
Ковальчук Світлани Миколаївни, хххххххх, яка зареєстрована та проживає за адресою: м. 
Баранівка, вулиця Сонячна, буд. 5. 
 

2. 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 

 
30.08.2019                                                                                                                       №  204                                                                                                  
 
Про доцільність позбавлення  
батьківських прав 
  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України, 
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол № 7 від 29.08.2019 р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 
доцільність позбавлення батьківських прав Олійника Юрія Олександровича, 
ХХХХХХХ та Олійник Віту Ростиславівну, ХХХХХХХ відносно малолітніх ХХХХХ 
у зв’язку із ухиленням від виконання батьківських обов’язків по вихованню дітей 
(додається). 

2. Головному спеціалісту-юрисконсульту відділу юридичної та кадрової роботи міської 
ради (Лисюк І.І.) клопотати перед Баранівським районним судом про позбавлення 
батьківських прав Олійника Ю.О. та Олійник В.Р. відносно малолітніх дітей 
ХХХХХХХ. 

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

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

 
 
 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
міської ради 
від 30.08.2019 № 204 
 

Висновок 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради  

про доцільність позбавлення батьківських прав  
Олійника Юрія Олександровича та Олійник Віти Ростиславівни відносно малолітніх 

ХХХХХХХХХХ 
 

 У ХХХХХХХ проживає подружжя Олійник Юрій Олександрович, ХХХХХХХ та 
Олійник Віта Ростиславівна, ХХХХХ., які перебувають у шлюбі з 2016 року та є батьками 2-
х малолітніх дітей ХХХХХХХХ. 
 За інформацією служби у справах дітей міської ради стало відомо, що з 03.10.2017 
року в Комунальному закладі «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини» 
на повному державному утриманні та вихованні перебуває їх малолітня дитина ХХХХХХХ 
 Дитина влаштована до закладу за заявою матері терміном на шість місяців та на 
підставі розпорядження голови Баранівської районної державної адміністрації  №247 від 
20.09.2018 р. 
 За час перебування дитини у закладі  Олійник В.Р., ХХХХХ. відвідала сина один раз 
10.08.2018 року, з того часу жодного разу не здійснила візит до закладу (інформація згідно 
листів КЗ «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини» за вих.№362/02-19 від 
12.06.2018р. та за вих.№287/02-23 від 18.06.2019р.), життям та здоров’ям дитини батьки не 
цікавилася, допомоги на утримання не надавали. 
  Протягом останніх трьох років ХХХХХХХХ, старший син Олійник Ю.О. та Олійник 
В.Р. проживав та виховувався у бабусі Шевчук Алли Ростиславівни, ХХХХ. та дідуся 
Шевчук Олексія Івановича, ХХХХХХХХ., с.Вересна  Дубрівської ОТГ. Участі у вихованні 
та утриманні дитини батьки не брали. 
 Питання доцільності батьківських прав розглядалося на засіданні комісії з питань 
захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради 25.07.2019р. та перенесено 
розгляд у зв’язку із відсутністю певних документів. 
 Протягом місяця були відновлені втрачені документи, а саме повторно свідоцтво про 
народження Носальської Віти Ростиславівни, ХХХХХХ, повторно свідоцтво про 
народження ХХХХХХ. та свідоцтво про шлюб між батьками. 
 Згідно характеристики в.о.старости Кашперівського старостинського округу  Олійник 
Ю.О. та Олійник В.Р. характеризуються з негативної сторони, зловживають спиртними 
напоями, не відповідальні. Подружжя мають місце реєстрації ХХХХХХХ, проте проживають 
за адресою ХХХХХ, власного житла не мають, не працюють, не піклуються про дітей.  
 Працівниками служби у справах дітей міської ради спільно із суб’єктами організації 
соціального захисту дітей неодноразово проводилися бесіди з батьками щодо необхідності 
відвідування дитини у будинку дитини, необхідності продовження терміну її перебування у 
закладі, здійснення догляду за старшим сином, однак Олійник Ю.О. та Олійник В.Р. 
належних висновків не зробили. 
 Рішення про позбавлення батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання 
своїх батьківських обов’язків має застосовуватися як крайня міра до батьків, саме коли 
зважаючи на всі попередження та зауваження поведінка батьків не змінюється в кращу 
сторону відносно дітей. Олійник Ю.О. та Олійник В.Р. не забезпечують право дитини, яка 
перебуває у державному закладі на сімейне виховання, не створили дітям належний рівень 
життя. 
 На підставі вищевказаного, керуючись ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України, 
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 з 



 

 

метою захисту прав та інтересів дітей орган опіки та піклування Баранівської міської ради 
вважає за доцільне позбавити батьківських прав Олійника Юрія Олександровича, 
ХХХХХХХ та Олійник Віту Ростиславівну, ХХХХХХ відносно малолітніх ХХХХХХХХХ у 
зв’язку із ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей. 
 
 
 
 
 
 
 
 Міський голова                                                                                        А.О. Душко                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РІШЕННЯ 
 

виконавчого комітету 
 
30.08.2019                                                                                                                          № 205                                                                                                
 
Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов та соціальний квартирний 
облік  
 

Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», пунктом 7 статті 9, 
пунктом 1 статті 10, статтею 11 Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення», статтями 34,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, пунктів 
15,20,26,45,46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, пунктом 64 Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи висновок 
житлової комісії (протокол № 24 від 29.08.2019 р.), розглянувши подання служби у справах 
дітей Баранівської міської ради від 23.08.2019 р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 

1. Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в позачергову 
чергу, які були поставлені на облік громадян, які мають право на отримання соціального 
житла (соціальний квартирний облік) наступних дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа: 

- Райковську Тетяну Володимирівну, ХХХХ., жительку ХХХХХХХХ; 
- Райковського Павла Володимировича, ХХХХХ., жителя ХХХХХХХ; 
- Карповича Михайла Ігоровича, ХХХХХХХХ, жителя ХХХХХХ; 
- Романенка Максима Миколайовича, ХХХХХ, жителя ХХХХХХ. 
 
2.Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в позачергову 
чергу та на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла 
(соціальний квартирний облік) в позачергову чергу наступних дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа: 
- Тарасюка Максима Юрійовича, ХХХХХХ., жителя ХХХХХХ, дитину-сироту; 
- Ковальчука Максима Олексійовича, ХХХХХ., жителя ХХХХХ, особу з числа дітей-сиріт; 
- Марціновську Валерію Олександрівну, ХХХХХХ., жительку ХХХХ, дитину, позбавлену 

батьківського піклування; 

 



 

 

- Дригу Дарію Миколаївну, ХХХХ, жительку ХХХХХХХ, дитину позбавлену 
батьківського піклування; 

- Антоневич Ольгу Миколаївну, ХХХХХХХ., жительку ХХХХХ, дитину, позбавлену 
батьківського піклування; 

- Палій Анну Сергіївну, ХХХХХ., жительку ХХХХХХ, дитину-сироту; 
- Волощук Анастасію Миколаївну, ХХХХХХ., жительку м. Баранівка, ХХХХХХ, дитину, 

позбавлену батьківського піклування; 
- Тищик Тетяну Олександрівну, ХХХХХХХ, жительку ХХХХХХХХ, особу з числа дітей-

сиріт. 
 
3.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 
 
30.08.2019                                                                                                                        №  206                                                                                                 
 
Про відмову в наданні дозволу  
Харчишиній Н.М. на укладання  
договору дарування частини  
житлового будинку 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Харчишиної 
Н.М., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 23.08.2019 
р., рішення комісії з питань захисту прав дитини від 29.08.2019 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити в наданні Харчишиній Надії Миколаївні, ХХХХХ., жительці ХХХХХХХ, дозволу 
на укладання договору дарування ½ частини житлового будинку, який знаходиться за 
адресою: ХХХХХХХ, на користь своєї сестри Райковської Лесі Миколаївни, ХХХХХ яка 
зареєстрована та проживає за адресою: ХХХХХХХХХ. 
 

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

 


