
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                         № 207 

Про план роботи  
виконкому міської ради  
на ІV квартал 2019 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому міської ради 
Куцан Л. Л. про план роботи виконкому міської ради на ІV квартал 2019 року, керуючись ст.27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом роботи 
виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Баранівської міської ради на ІV квартал 
2019 року згідно додатку. 

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

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                                                       А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                              рішення  
                                                                                                              виконавчого комітету  
                                                                                                              від 30.09.2019 № 207 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 

на  ІV квартал  2019 року 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за 9 місяців 2019 року 

Жовтень  

2019 року 

О. В. 
Василевський 

О. В. 
Василевський 

2. Про стан роботи виконкому міської ради 
із зверненнями громадян за 9 місяців 2019 
року. 

Жовтень  

2019 року 

О. Д. Костецька О. Д. Костецька 

3. Про стан готовності господарського 
комплексу громади до роботи в осінньо-
зимовий період 

Жовтень  

2019 року 

С. А. Виховський С. А. Виховський 

4. Про проведення новорічних та різдвяних 
свят 

Листопад   

2019 року 

Н. Б. Ошатюк Н. Б. Ошатюк  

5. Про роботу з сім’ями, які знаходяться у 
складних життєвих обставинах 

Грудень  

2019 року 

І. В. Кучинська І. В. Кучинська  

6. Про виконання Стратегії розвитку 
Баранівської міської ОТГ 

Грудень  

2019 року 

Н.І . Свінціцька Н.І . Свінціцька  

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

- Рішення виконкому міської ради 

3. Організаційно-масові заходи: 

 7. Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня захисника України та Дня 
Українського козацтва 

14 жовтня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

 



 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 8. Участь у мітингу та покладанні квітів до 
Дня визволення України від німецько-
фашистських загарбників 

28 жовтня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 9. Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня працівників соціальної сфери 

1 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Цицюра В. О. 

 

 10
. 

Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня гідності та Свободи 

21 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

  
  
  

 11 Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня пам’яті жертв Голодомору 

22 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 12 Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня інваліда 

3 грудня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Цицюра В. О. 

 

10. 13 День місцевого самоврядування в Україні 7 грудня   Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

11.  

12. 14 Участь у заходах до Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС 

14 грудня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Цицюра В. О. 

13.  

14. 15 Концертно-розважальні заходи до Дня 
Святого Миколая та відкриття міської 
новорічної ялинки 

19 грудня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

15.  

 16 Забезпечити проведення засідань комісій 
виконкому (щодо розгляду заяв громадян 
для надання матеріальної допомоги, з 
питань захисту прав дітей, 
адміністративної, житлової, з питань 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 



 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

будівництва), опікунської ради, 
громадської ради, молодіжної ради 

 17 Прийом громадян з особистих питань, 
розгляд їх звернень 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 

 

 

 

 

 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 18 Інформування населення через засоби 
масової інформації про діяльність 
виконавчого комітету 

 

Протягом 
кварталу 

Костецька О. Д. 

Пилипко Л. О. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2019                                                                                                                              № 208 

Про дотримання земельного та  
природоохоронного законодавства на 
території Баранівської міської ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про стан дотримання 
земельного та природоохоронного законодавства, виконком міської ради зазначає, що на 
території громади постійно проводиться робота з даного питання.  

З метою дотримання чинного законодавства щодо охорони й використання земельних 
ресурсів на території Баранівської міської ОТГ, враховуючи все вищесказане та керуючись п.б 
пп.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91,140,144 Земельного 
кодексу України, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. з даного питання, що 
додається взяти до відома. 

2. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради продовжувати роботу щодо інвентаризації земель на 
території Баранівської ОТГ, постійно оновлювати планово-картографічні матеріали та 
чергові карти, готувати матеріали, які необхідні для продажу земель комунальної 
власності під об’єктами нерухомості суб’єктів господарювання, спільно з органами 
податкової служби контролювати вчасне надходження орендної плати та земельного 
податку. 

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

 

Міський голова                                                                                           А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

 

 

 



                                                                                 Додаток  

до рішення виконкому 

                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 30.09.2019 р. № 208 

 

Інформація  
про дотримання земельного та природоохоронного законодавства на 

території Баранівської міської ради 
 

На території Баранівської об’єднаної територіальної громади постійно проводиться 
робота з даного питання. На території Баранівської ОТГ функціонують сільськогосподарські 
підприємства та фізичні особи-підприємці, які здійснюють обробіток земель 
сільськогосподарського призначення, зокрема, під земельними частками (паями), а саме: ТОВ 
«Смайл-Агро», ТОВ «Форест Полісся-10», СФГ «Орій», СФГ «Осіння калина», СФГ «Мрія», 
СФГ «Нектар», СФГ «Случ Агро», СФГ «Малий жолоб», ТОВ «Баранівське 
сільськогосподарське підприємство 1», ПСП «Мир», ТОВ «Маліцький», ТОВ «Біоферма 
«Клименталь», СТОВ «Мирославель-Агро», ТОВ «Баранівка-Агро», ФГ «Віталій-М», ТОВ 
«БТТ АГРО», СФГ «Сахнюкове», ТзОВ «Марківка «Агро-ВТ», ПП «Галекс-Агро», ТОВ 
«Кусто Агро Фарминг», ТОВ «Агровест Груп», ФОП Лис І.С., ФОП Обухівський Р.В., ТОВ 
«Агрополісся-12», ТОВ «Лігна Віта». 

       На території громади станом на 01.09.2019 року передано в оренду для 
сільськогосподарського використання 504 невитребувані земельні частки (паї) на площі 
1191,1467 га. На сьогодні не передані в оренду 1289,53 га під невитребуваними земельними 
частками (паями). 

      Відповідно до договорів купівлі-продажу земельних ділянок Баранівською міською радою 
в 2019 році продано 4 земельних ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами 
нерухомості , які перебувають у власності суб’єктів господарювання, а саме:Дем,яненку  І.В. 
– 0,2776 га (75 340,64 грн.), Олійнику В.П. – 0,0732 га (25 942,08 грн.), Олійник В.П. – 0,0174 
га (6 866,04 грн.), Душку О. А. – 0,0777 га (22 657,32 грн.). 

      Відповідно до результатів земельних торгів з продажу земельних ділянок, які відбулися 
02.04.2019 р., Баранівською міською радою було продано у власність земельну ділянку для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 0,0805 га за ціною 
25 635,23 грн. 

      На підставі електронного аукціону, проведеного ТОВ «Е-Тендер» 19.07.2019 р.,  
Баранівська міська рада шляхом викупу передала у власність (продала) нежитлову будівлю, 
поліклініку, загальною площею 595,4 кв. м. за ціною 67 000,0 грн. 

      Також на підставі протоколу електронних земельних торгів, які відбулися 08.08.2019 року, 
Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області було продано право оренди 
земельних ділянок на території Баранівської ОТГ, а саме: 



- земельна ділянка державної власності сільськогосподарського призначення площею 
10,5579 га  (50,07% від нормативно-грошової оцінки землі); 

- земельна ділянка державної власності сільськогосподарського призначення площею 
7,4043 га  (24,76% від нормативно-грошової оцінки землі); 

- земельна ділянка державної власності сільськогосподарського призначення площею 
75,9671 га  (18,84% від нормативно-грошової оцінки землі). 

      Відповідно до Закону України «Про оцінку землі», з метою врахування інфляційних 
процесів та наповнення бюджету коштами від земельного податку та оренди землі, 
Баранівською міською радою замовлено виготовлення нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів Берестівка, Зрубок, Мирославль, Ситисько, Деревищина, Жари, Гриньки, 
Кашперівка, Озерянка. 

                                                        

Начальник відділу містобудування та архітектури,  

земельних відносин та комунальної власності  

міської ради                                                                                                          О. Г. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                         № 209 

Про затвердження заходів  
щодо відзначення свят  
на території Баранівської  
міської об’єднаної  
територіальної громади 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  свят на території 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись  ст.34 та пп.3 п.б ч.1 ст.38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Затвердити заходи щодо відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та відзначення свят на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади (Самчук О. В.) забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

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

1) залишок благодійних коштів, які надійшли на відзначення заходів до Дня міста Баранівка 
використати на святкування заходів на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади; 

2) забезпечити фінансування вищезазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

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

 

Міський голова                                                                                             А. О. Душко  

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 



                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 30.09.2019  № 209 

 Заходи  

щодо відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

1. Забезпечити підготовку та відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та провести культурно-розважальні заходи, а саме: 
- в с. Суємці свято провести 9 жовтня 2019 року в центрі с. Суємці (початок 14:00 год.); 
- в с. Жари свято провести 9 жовтня 2019 року в сільському клубі с. Жари (початок 19:00 
год.); 
- в с. Вірля свято провести 12 жовтня 2019 року в сільському клубі с. Вірля (початок 
16:00 год.); 
- в с. Климентіївка свято провести 11 жовтня 2019 року в будинку культури с. 
Климентіївка (початок 15:00 год.); 
- в с. Гриньки свято провести 13 жовтня 2019 року в сільському клубі с. Гриньки 
(початок 14:00 год.); 
-в с. Острожок свято провести 14 жовтня 2019 року в центрі с. Острожок (початок 14:00 
год.); 
- в с. Берестівка свято провести 8 листопада 2019 року в Берестівському сільському клубі 
(початок 15:00 год.). 

                                                                      Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                           та спорту міської ради,  

                                                                     в. о. старости Рогачівського, 

                                                                     Берестівського, Жарівського, 

                                                                    Кашперівського старостатів 

                                                                       Жовтень- листопад 2019 року 

2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення свят на території Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади за участю художньої самодіяльності будинку 
культури с. Рогачів, сільського клубу с. Вірля, с. Берестівка та артистів міського Будинку 
культури ім. А. Пашкевича. 

                                                                       Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                           та спорту міської ради, 

                                                                   в. о. старости Рогачівського, 

                                                                     Берестівського, Жарівського, 

                                                                    Кашперівського старостатів  

                                                                     Жовтень- листопад 2019 року 

3. Забезпечити придбання призів, вручення подяк та грамот. 



                                                                     Відділи: культури, сім’ї, молоді  

                                                       та спорту міської ради,  

                                                        організаційно-кадрової  

                                                   роботи міської ради 

                                                                   Жовтень- листопад 2019 року  

4. Організувати роботу польової кухні в Суємецькому, Вірлянському, Рогачівському та 
Берестівському старостатах. 

                                                                     Відділи: культури, сім’ї, молоді  

                                                      та спорту міської ради,  

                                                        благоустрою та житлово- 

                                                                                   комунального господарства міської ради 

                                                                 Жовтень- листопад 2019 року  

 

4. Виготовити та розповсюдити оголошення. 

                                                    Відділ організаційно- 

                                           кадрової роботи  

                                                                                           міської ради 

                                                                                           До 5 жовтня 2019 року 

5.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення свят на території Баранівської громади.   

                                                          Відділ організаційно- 

                                                кадрової роботи  

                                         міської ради 

                                                                                             До 3 жовтня 2019 року 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

                                                                                 



                                                                                Додаток  

                                                                                                          до рішення виконкому  

                                                                                                      від 30.09.2019  № 209 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

робочу групу з підготовки та відзначення свят на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 

 

САМЧУК 

Олександр Валентинович                     секретар ради, 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  

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                    начальник відділу   

                                                                 організаційно-кадрової роботи 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновійович                        начальник відділу освіти  

ДЕЙНЕКА 

Володимир Петрович                           в. о. старости Рогачівського старостату 

ЗАКУСИЛО 

Надія Іванівна                                       в. о. старости Берестівського старостату 

ЛЕВЧУК 

Микола Михайлович                           в. о. старости Жарівського старостату 

 



МУРАВСЬКИЙ 

Володимир Євгенійович                      в. о. старости Кашперівського старостату   

 

ОШАТЮК 

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

                                                              спорту  

 

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                          директор міського Будинку дитячої творчості    

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                         головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  

                                                              та економічного розвитку, інвестицій  

                                                              та закупівель 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.09.2019                                                                                                                           № 210 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяву громадянина 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 смт. Полянка пров. Яновського, 6, який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Яновського, 6-А, смт. Полянка» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти ½ частині житлового житловому будинку в м. Баранівка пров. Пилипа Орлика, 
24 який належить на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «пров. Пилипа 
Орлика, 24-А, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в с. Климентіївка вул. Нова, 16, який належить на праві 
власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Новий Посьолок, 16, с. Климентіївка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в смт. Полянка вул. Промислова, 22, який належить на праві 
власності за заповітом ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Промислова, 24, смт. 
Полянка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5.  Зобов’язати ХХХХХХХХХХ, внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
6.   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 

30.09.2019                                                                                                                           №211 

Про взяття на соціальний  

квартирний облік Вороб’я В.В. 

 Розглянувши заяву та подані документи Вороб’я В.В., керуючись 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», 
відповідно до ст.ст. 30,42,53,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 34,40,45,46 Житлового Кодексу Української РСР, пунктів 
13,20,25,26,45,46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, враховуючи висновки житлової 
комісії (протокол №26 від 27 вересня 2019 р.), виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1.  Поставити на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в 
позачергову чергу і на облік громадян, які мають право на отримання 
соціального житла (соціальний квартирний облік) в позачергову чергу дитину, 
позбавлену батьківського піклування, Вороб’я Василя Васильовича, ХХХХХХХ, 
який проживає в будинку прийомної матері за адресою: ХХХХХХХХ 

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

 

 

Міський голова                                                                                                     А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.09.2019                                                                                                                         № 212 

Про затвердження розпорядження  
міського голови 

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

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  09.09.2019  №  202-од «Про 
надання дозволу на розміщення реклами виїзної торгівлі на період святкування Дня міста 
Баранівка» та від  20.09.2019  №  220-од «Про затвердження заходів щодо 
проведення свята в селі Рогачів», що додаються. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 30.09.2019  № 212 

 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

09.09.2019                                                                                     № 202-од 
 
 

Про надання дозволу на розміщення  
виїзної торгівлі на період святкування 
Дня міста Баранівка 
 
 

Розглянувши клопотання ФОП Данильчук Г.С., про надання дозволу для виїзної 
торгівлі на період святкування Дня міста Баранівка, керуючись постановою Кабінету 
Міністрів України №833 від 15 червня 2006 року «Про порядок провадження торгівельної 
діяльності та правила торгівельного обслуговування населення», пп.8 п. а ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
            1. Надати дозвіл ФОП Данильчук Галині Сергіївні на виїзну торгівлю продуктами 
харчування – (шашлик, картопля, овочі гриль тощо) та медовою продукцією – (мед, пилок, 
забрус, прополіс, медові напої) на період святкування Дня міста Баранівка 14.09.2019 року. 
              2. Зобов’язати ФОП Данильчук Г.С.: 
              1) забезпечити робоче місце одноразовим посудом та урною, а продавця – спецодягом; 
              2) утримувати торгівельне місце та прилеглу до нього територію в належному 
санітарному стані; 
              3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. 
 
 
 
Перший заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                                Н.В. Кокітко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 30.09.2019  № 212 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
20.09.2019                                                                                     № 220-од 
 
 
 
Про затвердження заходів щодо 
проведення свята в селі Рогачів 

 

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

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

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

          3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської міської ради свята 
в селі Рогачів (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 в межах кошторисних призначень. 

          5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.    

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       розпорядження міського    

                                                                                       голови 

                                                                                       від 20.09.2019  № 220-од 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської міської ради свята в селі Рогачів 

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

    Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                           та спорту міської ради, відділ             

                                                                           освіти міської ради, в. о. старости  

2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської міської 
ради свята в селі Рогачів за участю художньої самодіяльності Будинку культури с.Рогачів, 
педагогічного колективу Рогачівської гімназії. 

                                                                          Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                          та спорту міської ради, відділ освіти, 

              в. о. старости 

3. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                                          Відділ організаційно-кадрової  

                                        роботи міської ради 
4. Підготувати грамоти для нагородження.  

Відділ організаційно-кадрової                                 
роботи міської ради 

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

Відділ організаційно-кадрової                                 
роботи міської ради 

 

Керуючий справами виконкому                                                       Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Додаток  

                                                                                    до розпорядження  

                                                                                міського голови  

                                                                                             від 20.09.2019  № 220-од  

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської міської ради         

свята в селі Рогачів 

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 

                                                                   відділу організаційно-кадрової    

                                                                   роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

 

ДЕЙНЕКА 

Володимир Петрович                           в. о. старости сіл Рогачів, Острожок  

 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                  начальник відділу благоустрою та  

                                                               житлово - комунального господарства     

                                                               міської ради 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновійович                       начальник відділу освіти міської ради 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                   начальник відділу культури, сім’ї, молоді         

                                                                та спорту міської ради  

ЦИМБАЛЮК 



Людмила Анатоліївна                          начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                та закупівель міської ради 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.09.2019                                                                                                              № 213 
 

Про видачу дубліката свідоцтва про 

право власності на квартиру 

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

ВИРІШИВ:   

1. Хохлюк Любові Павлівні дублікат свідоцтва про право власності на квартиру ХХХХХХ, м 
Баранівка, на ім’я Тищика Олександра Павловича, який помер ХХХХХХХ, замість 
втраченого, що має силу оригіналу згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням даного 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 
 

30.09.2019                                                                                                              № 214 
 

Про затвердження плану заходів 
з відзначення 1 жовтня 2019 року 
Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана 
 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 №1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного 
дня громадян похилого віку», та з  метою забезпечення всенародного вшанування громадян 
похилого віку та ветеранів, посилення уваги суспільства до потреб ветеранів і громадян 
похилого віку, поліпшення їх соціального захисту, виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити план заходів з відзначення 1 жовтня 2019 року Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана в Баранівській громаді згідно з додатком. 

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.), відділам: 
освіти (Нимколишин Р. З.), культури, сім’ї, молоді і спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.), КНП  
«Центру ПМСД» Баранівської міської ради (Пісчанська Т. В.): 

1) забезпечити виконання вище затверджених заходів; 
2) інформувати управління соціального захисту населення міської ради про виконання 
заходів до 5 жовтня 2019 року.  
  
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  керуючого справами виконкому 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 30.09.2019  № 214 

План заходів 
щодо відзначення 1 жовтня 2019 року 

Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана в Баранівській громаді 
           

1. Вивчити повсякденні потреби та умови проживання пенсіонерів, осіб з 
інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян з метою поліпшення рівня соціально-
побутового та медичного обслуговування. 

УСЗН, КНП « Центр ПМСД»  міської 
ради  

                   Постійно  
 

2. Відповідно до потреб та згідно з медичними показаннями забезпечити 
ветеранів війни та праці засобами технічної реабілітації та протезно-ортопедичними 
виробами. 

                          УСЗН міської ради 
   Постійно 
 

3. Забезпечувати влаштування одиноких ветеранів війни та праці до будинків-
інтернатів та зарахування на соціально-побутове обслуговування в управління соціального 
захисту населення міської ради центр надання соціальних 

 
           УСЗН міської ради 

             Постійно 
  
 

4. Співпраця з благодійними організаціями, релігійними конфесіями, 
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності щодо надання матеріальної 
та гуманітарної допомоги одиноким непрацездатним громадянам, ветеранам війни та праці,а 
також іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

УСЗН міської ради 
                 Постійно                                                                 

 
5.     Надавати матеріальну та гуманітарну допомогу громадянам похилого віку та 

інвалідам з метою поліпшення їх матеріально-побутових умов проживання.  
 

            УСЗН міської ради 
                                                 Постійно           

 
6.   Проводити консультативно-роз’яснювальну роботу серед громадян похилого віку, 

ветеранів війни та праці щодо їх соціального захисту, пенсійного забезпечення, надання 
пільг, житлових субсидій та компенсацій. 
 

       УСЗН міської ради 
                                                 Постійно 

 
 



 
7. Організувати привітання ветеранів з нагоди ювілейних дат. 

 
       УСЗН міської ради 

                                                 Постійно    
 

 
 

 8.        Сприяти у наданні медичної допомоги ветеранам війни та праці за місцем 
проживання.   
         КНП « Центр ПМСД»  міської ради  
                    Постійно                                                                    
                                                                                  
 
 
  9.      Організувати День відкритих дверей управління соціального захисту населення    
Баранівської міської ради. 
 
         УСЗН міської ради                                   
                               1 жовтня 2019 року 
 
10.      Організувати День відкритих дверей у Полянківському старостинському окрузі. 
 

                  УСЗН міської ради  
                                                    1 жовтня 2019 року, 

                                         в. о. старости  
                                                                Полянківського старостату 

 
Заступник начальника управління  
соціального захисту населення                                                      Н. В. Нікітчина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.09.2019                                                                                                              № 215 
 

Про затвердження контингенту учнів  
та Положення про порядок оплати  
та надання пільг по оплаті за навчання  
в Баранівській школі мистецтв  
на 2019-2020 навчальний рік 
(проєкт регуляторного акта) 

 
Керуючись п.п 2 п б) ст. 28, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до постанов 
Кабінету Міністрів України від 25.03.97 р. №260 «Про встановлення розміру плати за навчання 
у державних школах естетичного виховання дітей» та від 06.07.1992 № 374 «Про плату за 
навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Положення про позашкільний 
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 
433, з метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо 
обдарованих дітей, збереження існуючого контингенту учнів в Баранівській школі мистецтв, 
виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Розглянути та прийняти рішення виконавчого комітету міської ради як проєкту 
регуляторного акту такого змісту:  
«1. Затвердити контингент учнів у Баранівській школі мистецтв у межах 350 учнів. 

2.  Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в 
Баранівській школі мистецтв на 2019–2020 навчальний рік, що додається. 

3. Затвердити розміри плати за навчання в Баранівській школі мистецтв на 2019-2020 
навчальний рік, що додається. 

4. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н.Б.) керуватися 
затвердженим Положенням.  

5. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 
29.09.2017 №208 «Про затвердження положення про встановлення розміру плати за навчання 
у Баранівській школі мистецтв» та рішення виконавчого комітету міської ради від 10.10.2018 
№ 228 «Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати за 
навчання в Баранівській школі мистецтв на 2018-2019 навчальний рік.» 
2. Керуючій справами виконавчого комітету міської ради Куцан Л.Л.: 

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



2) опрацювати надані громадянами зауваження та пропозиції й винести даний 
проект рішення про погодження виконавчим комітетом міської ради в терміни, 
передбачені вимогами чинного законодавства. 

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 виконкому 

                                                                                                                    від 30.09.2019 № 215 

 
                                                                
    

Положення про порядок оплати та надання пільг  

по оплаті за навчання в Баранівській школі мистецтв  

на 2019–2020 навчальний рік  

 
1. Загальні положення 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну 

освіту», постанови КМУ від 25.03.1997 р. № 260 « Про встановлення розміру 
плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей». Дане 
Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в 
Баранівській школі мистецтв по таким відділенням: 

 

№ Відділи 

1. Фортепіано 
2. Гітара 
3. Естрадно-вокальний спів 
4. Духові інструменти 
5. Народні інструменти 
6. Художній відділ 
7. Хореографічний відділ 
8.  Струнно-смичковий ( скрипка ) 

 

1.2.Розрахунок плати за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про 
позашкільну освіту» та постанови КМУ від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення 
розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей».  

1.3. Розмір плати за навчання в Баранівській школі мистецтв переглядається і 
затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету міської ради. Плата за 
навчання встановлюється один раз на рік. 

1.4. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до відома батьків. 
2. Порядок внесення плати за навчання в Баранівській школі мистецтв 

2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року щомісячно 
до 10 числа поточного місяця. Учні, батьки яких своєчасно не внесли оплату за 
навчання, до занять не допускаються. При заборгованості плати за навчання за два 
місяці (один минулий та один поточний), учні можуть бути відраховані з контингенту 
школи. 
2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок 
навчального закладу. 
2.3. Учні, відраховані за систематичні пропуски та невиконання програмних вимог, 
мають право на поновлення навчання  у школі, згідно поданої заяви та внесення разової 



плати у двократному розмірі від встановленої вартості навчання на відповідному 
відділенні. 

3.  Пільги по оплаті за навчання в Баранівській школі мистецтв 
3.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність 
поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу. 
3.2. Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності відповідних документів, що 
надають право на пільгу по одній із вищезазначених категорій з 01 вересня до 15 
вересня поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання пільги 
пізніше зазначеного терміну, то пільга надається з того місяця, з якого батьки учня 
подали письмову заяву та необхідні документи. 
3.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за 
відповідний місяць стягується у повному розмірі. 
3.4. Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей: 
3.4.1. Звільняються від оплати за навчання на 100%: 

- діти із багатодітних та малозабезпечених сімей; 
- діти-інваліди; 
- діти-сироти; 
- діти, позбавлені батьківського піклування; 
- діти, що знаходяться під опікою; 
- діти, батьки яких являються учасниками АТО; 
-  діти військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, які загинули при 
виконанні службових обов’язків. 
3.4.2. Зменшити оплату за навчання на 50%: 
-  дітям з числа внутрішньо переміщеної особи; 
- у разі хвороби учня протягом 2-х і більше місяців при наявності документів лікувального 
закладу та заяви батьків за 1 міс. хвороби сплачується 100%, за наступні – 50%. 

 
3.5.Учні школи, які навчаються грі одночасно на двох інструментах (відділеннях) 

вносять плату за навчання в повному розмірі. 
 
3.6.При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись лише 
одна пільга. Діти, що належать до пільгових категорій звільняються від плати за 
навчання лише з одного інструменту (відділу) за вибором. 
 
3.7.Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів та рішенням 
педради мають право бути звільнені від плати за навчання. 
 
3.8. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор школи має враховувати , що 

дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, беруть участь у всіх 
заходах школи, району. 
 

4.  Планування та використання доходів від плати за навчання в 
Баранівській школі мистецтв 
 
4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та контроль 
покладається на централізовану бухгалтерію відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради. 
4.2. Плата за навчання спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні 
витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріальне 



стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний 
захист трудового колективу. 
 

 
5. Прикінцеві положення 

 
5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням виконавчого 
комітету Барнівської міської ради. 
5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до нормативно-
правових актів України, що регламентують дане питання. 
 
 
 
        Директор школи                                                                                          Ю. С. Ейсмонт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                        рішення виконкому 

                                                                                                                    від 30.09.2019 № 215 
Розміри плати за навчання 

в Баранівській школі мистецтв на 2019-2020 навчальний рік 
 

№ Відділи 
 

Розмір батьківської плати за навчання 
дітей 

1. Фортепіано 190 
2. Гітара 190 
3. Естрадно-вокальний спів 200 
4. Духові інструменти 100 
5. Народні інструменти 130 
6. Художній відділ 150 
7. Хореографічний відділ 150 
8.  Струнно-смичковий ( скрипка ) 160 

         
 
Директор школи                                                                                          Ю. С. Ейсмонт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 
        Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження 
контингенту учнів та Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання  
в Баранівській школі мистецтв на 2019-2020 навчальний рік» від 30 вересня 2019 року №215 
         
          Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до статті 8 Закону України „Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики 
проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 № 308). 
      Назва регуляторного акта: рішення Баранівської міської ради «Про затвердження 
контингенту учнів та Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання  
в Баранівській школі мистецтв на 2019-2020 навчальний рік» від 30 вересня 2019 року № 215 
 
Регуляторний орган: Баранівська міська рада  
 
Розробник документа: Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 
Відповідальна особа: Ошатюк Надія Богданівна 
 
Контактний телефон - 4-20-35 
 
        1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного 
регулювання. 
         На виконання Закону України „ Про освіту”, Закону України „ Про позашкільну 
освіту”,відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про 
встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, 
постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на 
державній та комунальній формі власності”, у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні 
відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги ( підвищення цін на енергоносії та 
комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати ) виникла необхідність 
переглянути затверджені у 2016 році розміри батьківської плати за навчання. 
 
 На сьогодні діють такі розміри плати за навчання: 
фортепіано - 140 грн. на місяць 
гітара – 140- грн. на місяць 
естрадно-вокальний спів – 150 грн. на місяць 
духові інструменти – 70 грн. на місяць 
народні інструменти – 100 грн. на місяць 
художній відділ – 120 грн. на місяць 
хореографія – 120 грн. на місяць 
струнно - смичковий (скрипка) – 110 грн. на місяць. 
 
Значне зростання заробітної плати і зростання вартості енергоносіїв потребує значного 
збільшення асигнувань на утримання закладів. Однак, асигнувань із міського бюджету по 



загальному фонду кошторису недостатньо для забезпечення виконання школою мистецтв 
функціональних обов’язків відповідно до Статуту в повному обсязі. 
  
   Нові розміри плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладах (Баранівська школа мистецтв) по таким видам мистецтва : 
 

1) народні інструменти (баян, акордеон) – 130 грн.; 

2) струнно-смичкові інструменти (скрипка) - 160 грн.; 

3) духові та ударні інструменти - 100 грн.; 

4) фортепіано - 190 грн.; 

5) естрадно вокальний спів – 200 грн.; 

6) художній відділ – 150 грн.; 

7) хореографія – 150 грн.; 

8) гітара – 190. 

Значною частиною проекту регуляторного акту є затвердження пільгових категорій дітей, як 
це передбачено документами та встановлення додаткових пільг, завдяки можливостей 
бюджету: 
 
діти із багатодітних дітей; 
 
діти із малозабезпечених сімей; 
 
діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. 
 
Обґрунтування необхідності державного регулювання:  
 
Збільшення витрат на утримання шкіл естетичного виховання дітей району потребує 
врегулювання цього питання шляхом затвердження нових розмірів плати за навчання 
(батьківської плати) у школі мистецтв Баранівської міської ради. 
 
2. Мета та завдання регулювання. 
 
 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності школи; 
 
 - впорядкування цін на платні послуги, що надаються школою; 
 
 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази 
та інші видатки школи. 
 
- залучення до навчання дітей пільгових категорій. 
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей. 
 



Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акта 
пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у школі 
мистецтв Баранівської міської ради. 
 
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного підвищення цін на 
енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати залишити на 
теперішньому рівні витрати на утримання школи не є реальним. 
 
Обраний спосіб: 
 
 - відповідає вимогам чинного законодавства; 
 
 - забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 
 
 - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 
 
 - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем. 
 
4. Опис механізму і заходів, що пропонуються для розв’язання проблеми шляхом 
прийняття регуляторного акту. 
 
На сьогодні фінансовий ресурс місцевого бюджету не забезпечує у повному обсязі потреби 
школи. Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо 
належного утримання закладу. 
 
      Для розв’язання проблеми школа мистецтв пропонує надання платних послуг. Перелік 
платних послуг, які можуть надаватися школами, що утримуються за рахунок бюджетних 
коштів  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про 
затвердження  переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і 
мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності”. Згідно цього переліку 
були розроблені розміри батьківської плати за навчання. В розрахунок розмірів були включені 
фактичні витрати музичної школи. 
 
        Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану 
музичної школи, часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, 
утриманням та експлуатацією, що в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з 
районного бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень. 
 
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 
пропонованого 
регуляторного акта. 
У разі прийняття регуляторного акта музичною школою будуть реалізовані повноваження 
надані: 
- Законом України „ Про освіту ”; 
- Законом України „ Про позашкільну освіту ”;  
 - Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення розміру 
плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”; 



 
 - Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 „ Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на 
державній та комунальній формі власності ”; 
 
 - підпунктом 2 пункту а) статті 28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”. 
   
    Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не передбачається. Для 
впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для 
суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акта – незначне 
збільшення витрат щодо оплати платних послуг. 
 
    Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. 
 
Прийняття даного регуляторного акта дозволить чітко визначити затратний механізм 
місцевого бюджету та плати за навчання дітей (батьківської плати) в школі мистецтв 
Баранівської міської ради. 
 
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта. 
 
Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Для 
суб’єктів господарської діяльності впровадження цього регуляторного акта також не потребує 
додаткових витрат. 
 
Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних 
наслідків дії акта. 
 
Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії 
акта не передбачається. 
 
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта. 
 
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта щодо правильності 
розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати) у Баранівській школі мистецтв 
здійснюється контролюючими органами. 
 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. 
 
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення 
аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія 
даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси 
громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності. 
     
             Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного 
акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена 
таблиця аналізу  вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту 
рішення. 



 
Таблиця вигід та витрат 
 

Сфера впливу Витрати Вигоди 

Інтереси органів місцевого 
самоврядування 

Процедура розробки 
регуляторного акту ( витрати 
робочого часу спеціалістів 
пов’язані з підготовкою 
регуляторного акту ) 

- збільшення власних надходжень 
школи мистецтв 

Інтереси суб’єктів 
господарювання усіх форм 
власності 

Часові та грошові витрати, 
пов’язані з наданням школою 
мистецтв необхідних послуг 

- розширення та покращення 
видів платних послуг у школі  
мистецтв  

Інтереси громади Часові витрати, пов’язані з 
наданням школою мистецтв 
необхідних послуг 

- надання можливості учням та їх 
батькам отримувати послуги без 
значних фінансових витрат 

 
 
Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути 
кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути 
погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих 
послуг визначити заздалегідь ( навіть приблизно ) неможливо. 
 
7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту. 
 
Термін дії запропонованого регуляторного акта з нового навчального року . Але при 
необхідності можливе внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного 
законодавства, інших необхідних випадках.  У разі виникнення необхідності, до нього можуть 
бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. 
 
8. Показники результативності регуляторного акта. 
 
Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками: 
 
Кількісними: 
 
- кількість вихованців, які навчаються у Баранівській школі мистецтв; 
- кількість дітей пільгових категорій , що навчається в даному закладі; 
- плановий контингент учнів по школі; 
- загальний обсяг коштів на фінансування Баранівської школи мистецтв. 
 
Якісними: 
- аналіз батьківської плати за фінансовий рік; 
- соціальна спрямованість даного проекту; 



- результативність діяльності закладу. 
 
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта. 
 
Відстеження результативності цього рішення здійснюється Відділом культури, сім’ї, молоді 
та спорту Баранівської міської ради, згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2004 № 308, за кількісними і якісними показниками з 
використанням статистичних та фактичних даних Баранівської школи мистецтв. Під час 
прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки на врегулювання 
яких спрямована дія акта, проводитиметься відстеження результативності дії акта. 
 
  
Начальник відділу культури, сім’ї,  
молоді та спорту міської ради                                                                          Н. Б. Ошатюк 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 216 

Про погодження ціни та строку дії  
договору оренди  службового автомобіля  
«Toyota Corolla» з головним лікарем 
КНП «Центр ПМСД» Пісчанською Т.В.  
 
 
         Розглянувши колективне звернення працівників комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради № 
333 від 15.07.2019 року про не заперечення здачі в оренду головному лікарю Пісчанській Т.В. 
автомобіля «TOYOTA Corolla» АМ 6372 СМ, враховуючи рішення 34 сесії 8 скликання № 
2037 від 29.08.2019 року «Про погодження здачі в оренду головному лікарю КНП «Центр 
ПМСД» Пісчанській Т. В. службового автомобіля «Toyota Corolla», з метою залучення в 
громаду кваліфікованих кадрів, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1.Погодити ціну договору оренди  службового автомобіля «Toyota Сorolla» головному  
лікарю КНП «Центр ПМСД» Пісчанській Тетяні Володимирівні  у розмірі 1% (один відсоток) 
від вартості автомобіля щорічно.  

2.Уповноважити заступника головного лікаря КНП «Центр ПМСД» Дмитрук Нілу 
Миколаївну укласти договір оренди з орендарем строком на 5 (п’ять) років з моменту 
нотаріального посвідчення. 

3.Витрати на поточний та капітальний ремонт автомобіля, обслуговування, заправку 
паливно-мастильними матеріалами, витрати за нотаріальне оформлення документів покласти 
на орендаря. 

4.Відшкодування збитків понесених у зв’язку із форс-мажорними обставинами, в тому 
числі котрі завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу несе орендар 
в повному обсязі, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини. 

5. Право на вибір місця стоянки залишити за орендарем. 
6. 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 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 217 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням 
учнів 1-11 класів закладів освіти із сімей, 
які перебувають в складних життєвих обставинах  
 
 Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рішення виконавчого комітету від 30.01.2019 року №30 «Про встановлення вартості 
харчування у закладах освіти міської ради на 2019 рік» та подання директорів ЗЗСО, з метою 
соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів загальної 
середньої освіти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах згідно з додатком. 
 2. Відділу освіти міської ради (Р.З. Николишин) довести дане рішення до відома 
директорів загальноосвітніх шкіл. 
 3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.) тримати на 
постійному контролі дане питання. 
 4. Відділу фінансів міської ради  (Василевський Р.З.) передбачити додаткові кошти на 
харчування дітей даної категорії дітей. 
 5.Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету від 
10.10.2018р. №214 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів 
освіти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах», від 20.11.2018р.№270 «Про 
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів освіти із сімей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах», від 29.03.2019р. №81 «Про забезпечення 
безкоштовним харчуванням дитини з сім’ї, яка перебуває в складних життєвих обставинах», 
від 30.01.2019р. №36 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із сім’ї, яка 
перебуває в складних життєвих обставинах». 
 6. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючого справами 
виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
Міський голова                                                                                            А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення виконкому 
від 30.09.2019р. №217 
 
 
 

  Список дітей із сімей, які потрапили в складні життєві обставини  
та потребують безкоштовного харчування у школі  

 
№ П.І.Б дитини/р.н. 

 
ЗОШ, 
клас 

Обставини 

Баранівський ліцей №2 ім.О.Сябрук 
1 Бутиніч Сергій Михайлович,      Складні життєві обставини 

2 Бутиніч Наталія Михайлівна,    Складні життєві обставини 

3 Добровольська Вікторія Вікторівна,   Складні життєві обставини 

4 Чумак Марина Степанівна,   Складні життєві обставини 

5 Чумак Ульяна Степанівна,   Складні життєві обставини 
6 Чумак Андрій Степанович,   Складні життєві обставини 
7 Зінов’єва Тетяна Володимирівна,   Складні життєві обставини 

8 Зінов’єв Михайло Володимирович,   Складні життєві обставини 

9 Остапчук Надія Олександрівна,   Складні життєві обставини 

10 Остапчук Марина Олександрівна,   Складні життєві обставини 

11 Окончик Артем Дмитрович,   Складні життєві обставини 

12 Фінчук Дмитро Тарасович,   Складні життєві обставини 
13 Хільчук Маргарита Олегівна,   Складні життєві обставини 
14 Бондарчук Наталія Володимирівна,   Складні життєві обставини 
15 Макогонюк Вікторія Сергіївна,   Складні життєві обставини 
16 Марциновський Назар Віталійович,   Складні життєві обставини 

17 Чупринська Анастасія  Юріївна,   Складні життєві обставини 

18 Присяжнюк Нікіта Юрійович,   Складні життєві обставини 

Баранівський ліцей №1 

19 Бочарова Яна В’ячеславівна,   Складні життєві обставини 
20 Маліновська Юлія Олександрівна,   Складні життєві обставини 

21 Кучерук Вікторія Олександрівна,   Складні життєві обставини 

22 Маліновська Ілона Олександрівна,   Складні життєві обставини 
23 Скрипнюк Ангеліна Ігорівна,   Складні життєві обставини 

24 Опанасюк Віолетта Леонідівна,   Складні життєві обставини 

25 Ковальчук Валентин Віталійович,   Складні життєві обставини 
26 Ковальчук Андрій Віталійович,  

 
 Складні життєві обставини 



27 Сокальський Максим Леонідович,   Складні життєві обставини 

28 Сокальський Леонід Леонідович,  
 

 Складні життєві обставини 

29 Сокальська Сніжана Леонідівна,  
 

 Складні життєві обставини 

30 Поляков Віктор Васильович,   Складні життєві обставини 

31 Осташевський Ілля Дмитрович,   Складні життєві обставини 

32 Осташевський Дмитро Дмитрович,   Складні життєві обставини 

33 Осташевська Валерія Дмитрівна,  
 
Старогутянська початкова школа 

 Складні життєві обставини 

34 Косяк Денис Сергійович,   Складні життєві обставини 
35 Косяк Наталія Сергіївна,   Складні життєві обставини 
36 Буймистренко Ярослав Артемович,   Складні життєві обставини 

37 Лазаренко Олег Анатолійович,   Складні життєві обставини 

38 Романовська Ольга Олександрівна,   Складні життєві обставини 
39 Пшеничний Юрій Олександрович,   Складні життєві обставини 

40 Паулаускас Дмитро Гієдрюсович,   Складні життєві обставини 

41 Паулаускас Андрій Гієдрюсович,   Складні життєві обставини 

42 Паулаускас Олександр Гієдрюсович,   Складні життєві обставини 

43 Назарчук Діана Олександрівна,   Складні життєві обставини 

44 Назарчук Іванна Олександрівна,   Складні життєві обставини 

45 Назарчук Тарас Олександрович,   Складні життєві обставини 

46 Корнієнко Марія Олексіївна,   Складні життєві обставини 

47 Корнієнко Андрій Олексійович,   Складні життєві обставини 

48 Корнієнко Денис Олексійович,   Складні життєві обставини 

49 Невідома Ангеліна Василівна,   Складні життєві обставини 
50 Коробчук Віталій Сергійович,   Складні життєві обставини 
51 Шпіньов Даниїл Сергійович,   Складні життєві обставини 
52 Шевчук Софія Віталіївна,   Складні життєві обставини 
53 Українець Іванна Романівна,   Складні життєві обставини 
54 Лутченко Руслан Анатолійович,   Складні життєві обставини 

55 Лутченко Зореслава Анатоліївна,   Складні життєві обставини 

56 Ковальчук Ліза Миколаївна,   Складні життєві обставини 

57 Козиренко Дарина Сергіївна,   Складні життєві обставини 

Баранівська ЗОШ 1-2 ступенів 
58 Волошин Денис Сергійович,   Складні життєві обставини 
 



Климентіївська гімназія Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук 
59 Окончик Максим Олександрович,  

 
 Складні життєві обставини 

60 Окончик Володимир Олександрович,   Складні життєві обставини 

61 Окончик Андрій Олександрович,   Складні життєві обставини 

62 Окончик Ілля Олександрович,   Складні життєві обставини 

63 Кобець Іван Володимирович,   Складні життєві обставини 
64 Рябовалов Ярослав Володимирович,   Складні життєві обставини 
Глибочанська ЗОШ 1-2 ступенів 
65 Свінціцька Анна Сергіївна,  

 
 Складні життєві обставини 

66 Свінціцька Вікторія Сергіївна,  
 

 Складні життєві обставини 

67 Свінціцький Олександр  
Сергійович,  

 Складні життєві обставини 

68 Свінціцька Олена  
Сергіївна,  

 Складні життєві обставини 

69 Крижній Каріна Віталіївна,   Складні життєві обставини 

Явненська загальноосвітня школа  1-2 ступенів 
70 Кирильчук Вадим Олександрович,   Інвалід дитинства 
71 Кирильчук Артем Олександрович,   Інвалід дитинства 
72 Лісков Іван Олександрович,   Складні життєві обставини 
 
73 Пукалець Ольга Вікторівна,   Складні життєві обставини 
74 Пукалець Олексій Миколайович,  Складні життєві обставини 

75 Дубініна Аліна Дімівна,   Складні життєві обставини 
Смолдирівська ЗОШ 1-2 ступенів 
76 Ковальчук Інна Миколаївна,  Складні життєві обставини 

77 Ковальчук Анастасія Миколаївна,   Складні життєві обставини 

78 Гончар Олеся Петрівна,   Складні життєві обставини 
79 Королюк Сергій Петрович,   Складні життєві обставини 

80 Конончук Тетяна Олександрівна,     Складні життєві обставини 
81 Зінчук Ніла Миколаївна,   Складні життєві обставини 
82 Драган Марина Вікторівна,   Складні життєві обставини 

83 Драган Олександр Вікторович,   Складні життєві обставини 

Зеремлянська гімназія Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук 
84 Зінчук Олександр Петрович,   Складні життєві обставини 
85 Зінчук Ілля Петрович,   Складні життєві обставини 

86 Тетерська Анастасія Олександрівна,   Складні життєві обставини 
Полянківська Загальноосвітня школа 1-2 ступенів 
87 Плакса Олександр Миколайович,   Складні життєві обставини 
88 Ткачук Дмитро Миколайович,   Складні життєві обставини 

89 Ткачук Діана Миколаївна,  Складні життєві обставини 



Кашперівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів 
90 Бражник Дмитро Андрійович,   Складні життєві обставини 
91 Бражник Марія Андріївна,   Складні життєві обставини 
92 Карпюк Ангеліна Іванівна,   Складні життєві обставини 
93 Карпюк Максим Іванович,   Складні життєві обставини 
94 Парфенюк Евгеній Богданович    Складні життєві обставини 
95 Парфенюк Вікторія Богданівна,  Складні життєві обставини 
96 Парфенюк Дмитро Богданович,  Складні життєві обставини 
97 Парфенюк Наталія Богданівна,  Складні життєві обставини 
98 Панчук Анастасія Сергіївна,   Складні життєві обставини 
99 Ігнатюк Радослав Андрійович,   Складні життєві обставини 
100 Ігнатюк Антоніна-Марія Андріївна,  Складні життєві обставини 
101 Стецюк Владислав Михайлович,  Складні життєві обставини 
102 Стецюк Ярослав Михайлович,   Складні життєві обставини 
103 Воробей Назар Юрійович,   Складні життєві обставини 
104 Чаплінський Владислав Русланович,  Складні життєві обставини 
105 Чаплінська Вікторія Русланівна,  Складні життєві обставини 
106 Трофімов Олександр Олександрович,  Складні життєві обставини 
107 Островська Надія Віталіївна,  Складні життєві обставини 
108 Маковська Катерина Віталіївна,  Складні життєві обставини 
Вірлянська початкова школа 
109 Ковальчук Назар Ярославович,  Складні життєві обставини 
110 Ковальчук Софія Миколаївна,  Складні життєві обставини 
111 Рябовалов Ілля Володимирович,  Складні життєві обставини 
112 Бігун Артур Артемович   Складні життєві обставини 

 
 
Начальник служби                                                                                                    І.В. Кучинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 218 

 
Про визначення місця проживання  
малолітньої дитини Харчишиної Д. О. 
 

Керуючись ст.141, ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, ст.12, ст.14, ст.15 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст.72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 
із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008р. №866, 
розглянувши заяву Харчишина О.М., враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав 
дитини при виконавчому комітеті Баранівської міської ради (протокол №10 від 26.09.2019 
року), з урахуванням інтересів дитини, рівних прав та обов’язків батька та матері щодо 
дитини, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради про визначення 
місця проживання малолітньої дитини Харчишиної Дарини Олександрівни, 10.12.2015 
р. н., що додається. 

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

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

                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 30.09.2019 р. №218 
 

Висновок 
служби у справах дітей Баранівської міської ради  

про визначення місця проживання малолітньої дитини 
 ХХХХХХХХ 

 
 До служби у справах дітей міської ради надійшла заява від Харчишина Олександра 
Миколайовича, ХХХХХХ щодо надання висновку про визначення місця проживання 
малолітньої дитини ХХХХХХХ з ним по причині безвідповідального батьківства її матері 
Семенової Марини Андріївни, ХХХХХХ     
 Службою у справах дітей в ході проведення бесіди з батьком, обстеження умов його 
проживання, співпраці з службою у справах дітей Барської райдержадміністрації Вінницької 
області за місцем проживання Семенової М.А. з дитиною з’ясовано наступне: 
 Заявник Харчишин Олександр Миколайович з травня 2015 року перебував у сімейних 
стосунках з Семеновою Мариною Андріївною та мають доньку ХХХХХХХ 
 Харчишин О.М. проживає за адресою: ХХХХХХХХХ. За вказаною адресою мають 
місце реєстрації також донька та Семенова М.А. Соціально-побутові умови задовільні. 
 Згідно довідки-характеристики відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради Харчишин О.М. характеризується посередньо, 
притягувався до адміністративної відповідальності, працює неофіційно.  
 Відповідно проведеного обстеження умов проживання сім’ї Семенової М.А. службою 
у справах дітей Барської РДА Марина проживає з серпня 2019 року з донькою та 
співмешканцем Федорчуком В.І. у ХХХХХХХХХ. На момент комісійного обстеження фактів 
зловживання нею та її співмешканцем алкоголем, фактів недогляду за дитиною не 
зафіксовано. Зі слів односельчан скарг від сусідів та односельчан на дану родину не 
надходило. Малолітня дитина належно одягнена, забезпечена харчуванням, йшла легко на 
контакт з членами комісії.  
 У телефонному режимі проведено бесіду з Семеновою М.А., з її слів супротиву щодо 
особистого спілкування дитини з батьком не чинить. Заперечує проти зміни місця проживання 
доньки. 
 Службою у справах дітей при вирішенні даного питання враховано вік дитини, наявну 
спроможність матері виконувати обов’язки з виховання дитини та догляду за нею, режим 
роботи батька. 
 Семеновій М.А. рекомендовано не перешкоджати батьку спілкуватися з дитиною та 
брати участь у її вихованні враховуючи рівні права та обов’язки батька та матері щодо дитини. 
 Тому, керуючись ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, ст.72 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866 служба у справах дітей вважає 
визначити місце проживання малолітньої ХХХХХХХХ з матір’ю Семеновою Мариною 
Андріївною, ХХХХХХХХ.     
 
 
 
Начальник служби                                                                                                    І.В. Кучинська 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 219 

Про визначення місця проживання  
малолітньої дитини ХХХХХХХХ 
 

Керуючись ст.141, ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, ст.12, ст.14, ст.15 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст.72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 
із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008р. №866, відповідно 
ухвали Баранівського районного суду від 28.08.2019р., враховуючи рекомендації комісії з 
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Баранівської міської ради (протокол 
№10 від 26.09.2019 року), з урахуванням інтересів дитини, рівних прав та обов’язків батька 
та матері щодо дитини, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради про визначення 
місця проживання малолітньої дитини ХХХХХХХХ, що додається. 

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

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

                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 30.09.2019 р. №219 
 
 

Висновок 
служби у справах дітей Баранівської міської ради  

про визначення місця проживання малолітньої дитини  
ХХХХХХХХ 

 
 В провадженні Баранівського районного суду знаходиться цивільна справа за позовом 
Ніколайчук Ольги Миколаївни до Ніколайчука Сергія Юлійовича про розірвання щлюбу та за 
зустрічним позовом Ніколайчука Сергія Юлійовича до Ніколайчук Ольги Миколаївни про 
визначення місця проживання малолітньої дитини. 
 До судового розгляду вказану цивільну справу призначено на жовтень 2019 року. 
 Тому, при підготовці висновку служби у справах дітей про визначення місця 
проживання дитини працівниками служби у справах дітей міської ради проведено бесіди з 
батьками, відвідано сім’ї за їх місцем проживання, отримано думку дитини, про що можна 
сказати наступне: 
 Шлюб між Ніколайчук Ольгою Миколаївною, ХХХХХХХ та Ніколайчуком Сергієм 
Юлійовичем, ХХХХХ зареєстровано ХХХХХХХ.  
 Подружжя має двох малолітніх дітей ХХХХХХХХХХХ. 
 У вересні 2019 року Ніколайчук О.М. звернулася до служби із заявою, де просить 
прийняти міри до Ніколайчука С.Ю., який згідно заяви з травня 2019 року не відпускає до неї 
ХХХХХХХХ на проживання, негативно впливає на дитину, перешкоджає спілкуванню з 
сином. 
 Ніколайчук Ольга Миколаївна проживає з ХХХХХХ у будинку своїх батьків за 
адресою ХХХХХХХХХ. Будинок знаходиться у задовільному стані, наявні комунальні 
зручності. Згідно рапорту інспектора з ЮП Баранівського ВП за місцем проживання Ольга 
характеризується добре, до адміністративної відповідальності не притягувалася. Отримує 
щомісячну одноразову допомогу при народженні у розмірі 860 грн., здійснює належний 
догляд за ХХХХХ. Підтримує регулярні особисті стосунки з ХХХХХХ, проте зі слів Ольги 
батько чинить тиск на ХХХХХХХ, що все ж таки перешкоджає нормальним відносинам.  
 Зі слів Ольги причиною розірвання шлюбу та повернення на проживання з ХХХХХ до 
батьків є систематичне моральне та фізичне насильство відносно неї чоловіком, яке 
відбувалося на очах дітей. Про останній факт побиття (травень 2019р.) жінки свідчить 
відкриття Баранівським ВП кримінального провадження відносно Ніколайчука С.Ю. (витяг з 
ЄРДР від 19.09.2019р.). 
 Ніколайчук С.Ю. з ХХХХХХ проживає у будинку своїх батьків за адресою: ХХХХХ. 
Будинок знаходиться у задовільному стані, наявні комунальні зручності. Для ХХХХХ створені 
належні умови проживання, батько піклується про здоров’я дитини, здобуття ним освіти. Зі 
слів Ніколайчука С.Ю. здійснює контроль за поведінкою ХХХХХХ, не перешкоджає 
особистому спілкуванню з матір’ю та сестрою. 
 Ніколайчук С.Ю. має постійний дохід, працює ХХХХХХХ. Відповідно довідки 
Баранівського РВ ДВС Ніколайчук С.Ю. сплачує аліменти на двох дітей. Згідно рапорту 
інспектора з ЮП Баранівського ВП Сергій характеризується посередньо, до адміністративної 
відповідальності притягувався. 
 В даній ситуації добровільно батьки не можуть дійти згоди про визначення місця 
проживання дитини. Відповідно ст.160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, 
яка досягла десяти років визначається за спільною згодою батьків та самої дитини, тому 
заслухано думку та побажання дитини. Зі слів малолітнього ХХХХХХХ з’ясовано, що після 
розлучення батьків він бажає проживати з батьком, проте підтримувати зв’язок з матір’ю та 
сестрою.  



 Службою у справах дітей при вирішенні даного питання враховано думку дитини, 
проте враховано також наявну спроможність матері виконувати обов’язки з виховання дитини 
та догляду за нею. 
 Ніколайчук О.М. рекомендовано не перешкоджати батьку спілкуватися з дитиною та 
брати участь у її вихованні враховуючи рівні права та обов’язки батька та матері щодо дитини. 
 Ніколайчуку С.Ю. рекомендовано у разі наявності перешкод зі сторони матері 
спілкуватися з ХХХХХХ визначити способи участі у його вихованні рішенням органу опіки 
та піклування або рішенням суду. 
 Тому, керуючись ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України, ст. 72 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866, враховуючи інтереси дитини, рівні 
права та обов’язки батька та матері щодо дитини служба у справах дітей вважає визначити 
місце проживання малолітнього ХХХХХХХХХ з матір’ю Ніколайчук Ольгою Миколаївною, 
ХХХХХХХХ.  
 
 
 
 
Начальник служби                                                                                                     І.В. Кучинська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 220 

 
Про надання дозволу Тарадайник Т.Ф.  
на укладання договору дарування  
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 Тарадайник 
Т.Ф., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 26.09.2019 р., 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 26.09.2019 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Тарадайник Тетяні Феліксівні, ХХХХХХХХХ дозвіл на укладання договору-
дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: ХХХХХХХХХ, на 
користь сина Тарадайника Юрія Володимировича, ХХХХХХХХХХ., 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  
 
 
 Керуюча справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 221 

Про надання дозволу Шафранській Н.М.  
на укладання договору купівлі-продажу 
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 Шафранської 
Н.М., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 26.09.2019 р., 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 26.09.2019 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Шафранській Наталії Миколаївні, ХХХХХХХХ, жительці ХХХХХХ, дозвіл на 
укладання договору купівлі-продажу частини (21/100) житлового будинку від імені її 
малолітньої доньки (як законного представника) Забурдяєвої Діани Русланівни, 
ХХХХХХ., яка належить їй на праві власності та знаходиться за адресою: 
ХХХХХХХХХ. 
 

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 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 222 

Про звільнення Савич Л.У. від 
здійснення повноважень піклувальника 
над дитиною-сиротою 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», статтею 75 Цивільного кодексу України, статтею 251 Сімейного кодексу 
України, пунктом 49 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року № 866, розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської 
ради від 26.09.2019 р., заяву Савич Л.У. про звільнення від здійснення повноважень 
піклувальника над дитиною-сиротою, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини від 26.09.2019р., у зв’язку із виникненням обставин, які перешкоджають здійснення 
піклування, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Звільнити Савич Любов Ульянівну, ХХХХХХХ, жительку ХХХХХХХХХХ від 
обов’язків піклувальника над дитиною-сиротою Лисюк Жанною Іванівною, 
ХХХХХХХХ. 
 

2. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) провести відповідну 
роботу з пошуку варіантів подальшого влаштування Лисюк Ж.І. в сімейні форми 
виховання. 
 

3. Рекомендувати управлінню праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) припинити нарахування та виплату державної 
соціальної допомоги на дитину-сироту Лисюк Ж.І. 
 

4. Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 
01.03.2019 р. № 55 «Про призначення опікуна над дитиною-сиротою Лисюк Ж.І.». 

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

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

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 223 

Про надання статусу дитини, позбавленої  
батьківського піклування малолітній 
Самчук Р.А. та призначення опікуна 
над нею 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 24, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 26.09.2019 р., заяву 
Самчука В.А. про призначення його опікуном над малолітньою дитиною, враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 26.09.2019 р., 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Самчук Руслані 
Анатоліївні, ХХХХХХХХХ, мати якої позбавлена батьківських прав (рішення 
ХХХХХХХХ), а батько записаний відповідно до ч.1 статті 135 Сімейного кодексу 
України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 00023926492 
від 12.09.2019 р.). 

 
2. Встановити опіку над малолітньою Самчук Р. А. та призначити опікуном над нею 

Самчука Вадима Анатолійовича, ХХХХХХХ, жителя ХХХХХХХХХХ. 
 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток малолітньої Самчук Р.А. на опікуна Самчука В.А. 
 

4. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини, позбавленої 
батьківського піклування Самчук Р.А. та щорічно до 30 вересня готувати звіт про стан 
утримання, навчання та виховання дитини в сім’ї опікуна Самчука В.А. 
 

5. Рекомендувати: 
5.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Корнієць А.) щорічно до 25 
вересня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна Самчука В.А. та 
підопічної Самчук Р.А. 
 



5.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) призначити та здійснювати виплату державної 
соціальної допомоги на дитину, позбавлену батьківського піклування у межах видатків, 
передбачених у державному бюджеті. 

 
6. 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 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 224 

Про погодження режиму роботи ринку,  
що перебуває на балансі відділу благоустрою 
та житлово-комунального господарства міської ради 
 
 
 Керуючись пп1, пп2,пп4 п. б ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою ефективного 
використання комунального майна, виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
такий розпорядок роботи ринку, розташованого на вулиці Звягельська м. Баранівка: 
 
Початок роботи – 8:00 год. 
Кінець роботи – 20:00 год. 
Без перерви та без вихідних. 
 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 
№180 від 20.08.2015 «Про погодження режиму роботи ринку, що перебуває в 
комунальній власності територіальної громади м. Баранівка». 

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



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

30.09.2019                                                                                                                           № 225 

Про звернення до Баранівського відділення  
поліції Новоград-Волинського відділу поліції  
Головного управління Національної поліції в  
Житомирській області щодо дотримання  
режиму роботи встановлених для 
закладів сфери обслуговування 
 
         З метою дотримання затверджених режимів роботи для закладів сфери обслуговування, 
на підставі ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Юридичному сектору звернутися до Баранівського відділення поліції Новоград-
Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській 
області про встановлення фактів порушень закладами сфери обслуговування встановлених 
для них режимів роботи.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                               А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 


