
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
30.10.2019                                                                                                                             № 226 
Про схвалення звіту 
про виконання міського бюджету   
за 9 місяців 2019 року 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 9 місяців 2019 
року, на підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
ВИРІШИВ:   

1. Інформацію заступника начальника відділу фінансів міської ради Василевського О.В. про 
стан виконання бюджету  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 
2019 року (згідно з додатками) взяти до відома.  

2. Схвалити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 9 місяців 
2019 року, що додається:  

 за  доходами: 153 774 819,41  гривень;  

 за видатками:  140 706 747,22 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 140 223 570,04 гривень;  

 видатки в сумі 113 602 059,52 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 13 551 249,37 гривень; 

 видатки в сумі 27 104 687,70 гривень  

3. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за захищеними 
статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 3788813,32грн. З огляду 
на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.10.2019 року керівникам закладів, 
установ та підприємств комунальної власності територіальної громади постійно здійснювати 
суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, використанням енергоресурсів 
та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти недопущенню виникнення 
заборгованості станом на звітні дати 2019 року через максимально ощадний режим 
використання фонду оплати праці.  

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

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



                                                                                                          СХВАЛЕНО 
                                                                                               рішення виконкому   
                                                                                               від 30.10.2019 № 226 

Інформація 

про стан виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року 

         До загального фонду бюджету громади протягом січня - вересня 2019 року надійшло 
коштів ( з урахуванням міжбюджетних трансфертів ) у сумі 140223,6 тис. грн. (додаток 1). 
Задля об’єктивної оцінки виконання бюджету громади слід деталізувати надходження 
наступних видів податків і платежів: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб  (далі ПДФО) – 27966,5  тис. грн. (73,8%); 
- єдиний податок – 8039,7  тис. грн. (100,5%); 
- акцизний збір –  25719 тис. грн. (103,6 %); 
- податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 516,4 тис. грн. (112,8%); 
- земельна рента  - 4189,3 тис. грн. (108,7%); 
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 
значення – 23,3 тис. грн. ( 116,5%); 
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення – 11,8 тис. грн  ( 118,0 % ) ; 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування) – 2256,9 гривень;  ( 100,5%); 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої 
в порядку рубок головного користування – 528,9; ( 101,7%); 
- плата за надання адміністративних послуг – 675,0 тис. грн. (101,8 %) 
- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 70,5 тис. грн. ( 100,0% ); 
- державне мито – 40,7 тис. грн. (145,9%); 
- інші доходи  - 120,3 тис. грн.; 
- офіційні трансферти – 93212,4 тис. грн.; 
        Частки офіційних трансфертів та  власних надходжень за січень-вересень 2019 року 
складають  співвідношення  66,5/33,5 % ( 93212,4 тис. грн./47011,2 тис. грн.). 
 
       До спеціального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
надійшло 13551,2 тис. грн.( 86,4 ) податків, зборів та інших платежів (додаток 2),у т ч: 

 надходжень від плати за послуги 2625,6 тис. грн., (96,0 % до плану); 
  благодійних внесків та цільових коштів – 2997,2 тис. грн; 
 коштів бюджету розвитку   - 356,4 тис. грн. (40,5% ); 
 екологічного податку  - 46,1 тис. грн. (41,2 %); 
 грошових  стягнень за шкоду екології   - 50,7 тис. грн. (220,4 % до плану); 
 коштів пайової участі -21,0 тис. грн.; 
 офіційних трансфертів – 6128,5 тис. грн. 

                Основою високих показників надходжень до   зведеного бюджету стали надходження 
з ПДФО, єдиного податку, рентної плати за землю. З об’єктивних причин станом на 01.10.2019 
року залишок коштів на рахунку загального фонду не забезпечив потребу у погашенні 
заборгованості в повному обсязі.  

          Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного виду 
основних надходжень і видатків (додатки 1-4).  

Заступник начальника  відділу фінансів 

міської ради                                                                                                 О. В. Василевський 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
30.10.2019                                                                                                                           № 227 
Про стан роботи виконкому міської 
 ради із зверненнями громадян 
за 9 місяців 2019 року 

Заслухавши інформацію начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської 
ради О. Д. Костецької про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян за 9 
місяців 2019 року, виконком міської ради зазначає, що посадовими особами та службовцями 
виконавчого апарату міської ради проводиться відповідна робота на виконання Закону 
України «Про звернення громадян» та Указів Президента України щодо розгляду звернень 
громадян.   

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

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської ради О. Д. 
Костецької про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян за 9 місяців 2019 
року, що додається взяти до відома.  

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради: 

 1) забезпечити виконання Закону України «Про звернення громадян» та  Указів  Президента 
України щодо розгляду звернень громадян;  

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

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

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

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

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

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

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



                                                                                                          Додаток  

                                                                                               до рішення виконкому   

                                                                                               від 30.10.2019 №227  

 

Інформація 

 про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян 

 за 9 місяців 2019 року 

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

На особистому прийомі у міського голови побувало -366 жителів громади, у першого 
заступника – 314 жителів громади, у заступника міського голови – 337, у секретаря ради – 292. 
За 9 місяців 2019 року прийнято 225 рішення виконкому, що стосувалися в основному надання 
дозволів на будівництво приміщень, узаконення самочинно збудованих об’єктів, надання 
матеріальної допомоги, вирішення житлових та інших питань. Незважаючи на вжиті заходи 
щодо посилення уваги до забезпечення життєвих потреб найбільш незахищених верств 
населення, все ще продовжує надходити велика кількість звернень від жителів громади на 
адресу міської ради. Станом на 01.10.2019 року надійшло 599 пропозицій, заяв і скарг 
громадян, у тому числі 38 колективних звернень. Серед них – 101 інваліди загального 
захворювання та 36 учасники АТО, 6 багатодітних сімей.  Найбільша кількість звернень 
стосувалася соціального захисту населення – 445, з питань сільського господарства та 
комунального й дорожнього господарства, благоустрою – 94. Усе ще великою залишається 
кількість звернень з житлових питань. Більшість звернень громадян було задоволено або 
надано правову консультацію щодо порядку вирішення порушених у них питань. Це 
переважно звернення з питань запобігання підтопленням та ремонту доріг, а також окремі 
земельні спори. Питання щодо своєчасного та в повному обсязі розгляду звернень громадян 
перебуває на постійному контролі у Баранівській міській раді. 

 

Начальник відділу організаційно- 

кадрової роботи міської ради                                                                             О. Д. Костецька 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.10.2019                                                                                                                           №228 

 

Про погодження дозволу  
на реконструкцію квартири №4  
по вулиці Софіїська, 6, м. Баранівка 
 

Розглянувши звернення Опанасюка М.І., Опанасюк В.П., Маліцької І.М про 
погодження дозволу на квартири №4 по вулиці Софіївська, 6, м. Баранівка, керуючись ст.29, 
31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити дозвіл Опанасюку Михайлу Івановичу, Опанасюк Валентині Петрівні, 

Маліцькій Інні Михайлівні на реконструкцію квартири №4 по вулиці Софіївська, 6, м. 
Баранівка, Баранівського району, Житомирської області.  

2. Рекомендувати Опанасюка М.І., Опанасюк В.П., Маліцької І.М.: 
-замовити виготовлення проектної документації на будівництво через спеціалізовану 
проектну організацію та погодити її в установленому порядку; 
-повідомити інспекцію ДАБК про початок проведення будівельних робіт; 
-після закінчення будівництва оформити документи щодо готовності об’єкта до 
експлуатації. 

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

 

 

Перший заступник міського голови                                                               Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.10.2019                                                                                                                           № 229 
 
Про погодження дозволу  
на будівництво гаража  

Розглянувши заяву Хоменко Віктора Васильовича про надання дозволу на будівництво 
гаража по ХХХХХХХХХ, керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити дозвіл Хоменко Віктору Васильовичу на будівництво гаража на власній земельній 
ділянці за адресою: ХХХХХХХХ. 
2. Зобов’язати Хоменко В.В, замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: вул. 
Соборна, 20, м. Баранівка Баранівського р-н., Житомирської обл., у відділі містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                              Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.10.2019                                                                                                                    № 230 

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  03.09.2019  №  190-од «Про 
надання дозволу на розміщення батуту», що додається. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 30.10.2019  № 230 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  
 03.09.2019                                                                                         № 190-од 
 
Про надання дозволу на 
розміщення батуту 
 
 

     Розглянувши заяву ФОП Ковальчука А.С. про надання дозволу на 
розміщення батуту на території міського парку біля ФОКу, керуючись ст.38, п.20 
ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

     1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Ковальчуку Андрію 
Сергійовичу на розміщення батуту  діаметром 3 метри на території міського 
парку біля ФОКу  у вихідні дні (субота, неділя) з 31.08.2019 р. по             30.09.2019 
р. 

      2. Юридичному сектору Баранівської міської ради (Лисюк І.І.) укласти 
з ФОП Ковальчуком А.С. договір тимчасового використання місця для 
розташування батуту. 

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

 
 
 
 
 

Міський голова                                                              А.О. Душко 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.10.2019                                                                                                                              № 231 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги жителям Баранівської 
громади 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №5 від 
25.10.2019 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальний і правовий статус 
військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1.Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення матеріально-
побутових умов громадянам, які проживають на території Баранівської міської ради за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно 
додатку. 

2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі  
71300 грн. (сімдесят одна тисяча триста гривень) на рахунок управління соціального 
захисту населення міської ради для виплати 71300 грн. (сімдесят одна тисяча триста 
гривень). 

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

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

 
Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 
 

                                                                                                          



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.10.2019                                                                                                                                   № 232 
 

 
Про виплату допомоги на поховання   
 

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували пенсійних 
та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи протокол №5 від 
25.10.2019 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 30.03.2017 № 86 та керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася 
поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, 
передбачених для цієї мети згідно додатку. 
 
2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі  
11000грн. (одинадцять тисяч гривень) на рахунок управління соціального захисту населення 
міської ради для виплати 11000грн. (одинадцять тисяч гривень). 
 
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 

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

 
 
Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 
                                                                                                          



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.10.2019                                                                                                                                   № 233 
 
Про звільнення від плати 
за надання соціальних послуг 

 
  
 Відповідно до «Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх виконання 
Управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1.Звільнити від плати за надання соціальних послуг Мельник Галину Василівну, 
ХХХХХХХХ, яка проживає з чоловіком Мельником Валентином Григоровичем, ХХХХХХХ, 
мають: 

- дочку Мельник Ольгу Валентинівну, ХХХХХХХХХХ, яка потребує постійного 
стороннього догляду; 

- сина Мельника Сергія Валентиновича, ХХХХХХХХ, який рідко відвідує батьків. 
  

2.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) 
забезпечити виконання даного рішення. 

3.Контроль за виконанням та дотриманням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.А.Савчука. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому             Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.10.2019                                                                                                                           № 234 

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 м. Баранівка І пров. Садовий, 5 для оформлення права 
власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров. Садовий, 7, м. Баранівка» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХХХХХ поштову адресу: «вул. Яблунева, 10-а, м. Баранівка» 
3. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Степанюка, 11, який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Степанюка, 5, м. Баранівка» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка ІІ пров. Древлянський, 11 який належить на 
праві власності ХХХХХХХХ, нову поштову адресу: «ІІ пров. Древлянський, 9, м. Баранівка» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5.  Зобов’язати ХХХХХХХХ,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. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.10.2019                                                                                                                           № 235 

Про недоцільність позбавлення  
батьківських прав та визначення способу 
участі матері у вихованні дітей 
  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.158, ст.164 Сімейного кодексу України, Порядком 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол №11 від 24.10.2019 р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 
недоцільність позбавлення батьківських прав Коваль Юлії Василівни, ХХХХХХ. 
відносно малолітніх ХХХХХХХХ. (додається). 

2. Встановити Коваль Юлії Василівні, ХХХХ року народження наступні дні та години 
спілкування з малолітніми ХХХХХХХХХХ: щонеділі з 09.00 год. до 14.00 год. за 
місцем проживання дітей. 

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

 
 
 
Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 30.10.2019  № 235 

 
 

Висновок 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради  

про недоцільність позбавлення батьківських прав  
Коваль Юлії Василівни, ХХХХХХ відносно малолітніх ХХХХХХХ  

 
 До Баранівської міської ради, на ім’я міського голови надійшла заява жительки с. 
Берестівка Безпалюк Валентини Іванівни про необхідність позбавлення батьківських прав 
невістки Коваль Юлії Василівни відносно 2-х малолітніх дітей по причині її злісного ухилення 
від виконання батьківських обов’язків та несплату аліментів. 
 Заявниця Безпалюк Валентина Іванівна, ХХХХХХ р.н. проживає та зареєстрована за 
адресою: ХХХХХХХХХХ. За даною адресою проживає з сином Безпалюком Сергієм 
Володимировичем, ХХХХХХ, онуками  ХХХХХХХХХХХХ.  
 Безпалюк С.В. підтримує матір у позбавленні батьківських прав Коваль Ю.В.  
 За місцем проживання характеризується з позитивного боку, ввічлива, досить емоційна. 
Сім’я проживає у будинку задовільного стану. Батько дітей Безпалюк С.В. характеризуються 
також з позитивної сторони, суперечок та конфліктів з громадянами села не має. 
 ХХХХХХ навчається у 1 класі Дубрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ХХХХХ є вихованцем 
Мирославльського ЗДО «Струмочок». 
 Доглядом за дітьми займається бабуся, так як батько дітей офіційно працевлаштований 
у м. Київ та тривалий період відсутній вдома. 
 Зі слів заявниці Безпалюк В.І. мати дітей не бере участі у їх вихованні, не піклується 
про їхнє здоров’я, що підтверджується інформацією зі старостату. 

Рішенням Баранівського районного суду від ХХХХХХХХХ  розірвано шлюб між 
Безпалюк В.С. та Коваль Ю.В., дітей Богдана та Вікторію залишено на виховання батькові до 
їх повноліття. З Безпалюк Ю.В. на користь Безпалюка С.В. стягуються аліменти на утримання 
дітей в твердій грошовій сумі в розмірі 746 гривень на кожну дитину. Проте, заборгованість 
по сплаті аліментів складає 26358,26 грн. 
 За інформацією служби у справах дітей міської ради з 2017 року малолітні ХХХХХХХ 
перебувають на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах служби у 
справах дітей. Причиною взяття дітей на облік було ухилення від виконання батьківських 
обов’язків обох батьків Безпалюк С.В. та Безпалюк Ю.В. На даний час підстави для зняття 
дітей з обліку відсутні. 
 08.10.2019 року здійснено комісійне обстеження умов проживання Безпалюк Юлії 
Василівни, ХХХХХХХ, матері 2-х дітей. Юлія проживає в ХХХХХХХХ, із співмешканцем 
Черкавським Віталієм Ярославовичем, ХХХХХХ без реєстрації, на даний час ніде не працює. 
За час проживання на території Смолдирівського старостату зарекомендувала себе з 
позитивної сторони, шкідливих звичок немає. Згідно акту обстеження матеріально-побутових 
умов проживання сім’ї будинок в якому проживає Безпалюк Ю.В. із співмешканцем 
орендований потребує поточного та косметичного ремонту.  
 У спілкуванні з Юлією службою у справах дітей з’ясовано, що жінка усвідомлює своє 
легковажне ставлення до виконання батьківських обов’язків, зобов’язується сплачувати 
аліменти, бажає доглядати своїх малолітніх дітей.  
  Службою у справах дітей міської ради ініційовано розгляд даного питання на засіданні 
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті у присутності обох сторін. 
 На засіданні комісії Коваль Ю.В. звернулася з проханням встановити їй години 
спілкування з дітьми з метою налагодження з ними сімейних відносин, так як причиною 



відсутності побачень з дітьми вказує те, що бабуся дітей Безпалюк В.І. забороняє їй 
спілкуватися з дітьми, створює перешкоди у цьому.  
 Рішення про позбавлення батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання 
своїх батьківських обов’язків має застосовуватися як крайня міра до батьків, саме коли 
зважаючи на всі попередження та зауваження поведінка батьків не змінюється в кращу 
сторону відносно дітей.  
 На підставі вищевказаного, керуючись Порядком провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 орган опіки та піклування Баранівської 
міської ради вважає за недоцільне позбавити батьківських прав Коваль Юлію Василівну, 
ХХХХХХХХ відносно малолітніх ХХХХХХХХХ.  
 
 
Перший заступник міського голови                                                                     Н. В. Кокітко                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.10.2019                                                                                                                           № 236 

Про надання дозволу Карповичу В.М.  
на укладання договору дарування  
земельної ділянки у новій редакції 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Карповича В.М. 
від 23.10.2019 р., враховуючи рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 
30.08.2019 р. № 202, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Карповичу Володимиру Михайловичу, ХХХХХХХ, дозвіл на укладання 
договору дарування земельної ділянки 1,85 га, яка розташована за адресою: 
ХХХХХХХХХ, призначеної для ведення особистого селянського господарства 
(кадастровий номер – ХХХХХХХХХ, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 
ХХХХХХХХ), в рівних долях на користь неповнолітнього сина Карповича Олега 
Володимировича, ХХХХХХХХ який зареєстрований та проживає за адресою: 
ХХХХХХХХ та доньки Карпович Діани Володимирівни, ХХХХХХ, жительки 
ХХХХХХХХ. 

2. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради № 202 від 30.08.2019 р. «Про 
надання дозволу Карповичу В.М. на укладання договору дарування земельної ділянки» 
вважати таким, що втратило чинність. 
 

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

 
 
 
Перший заступник міського голови                                                              Н. В. Кокітко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.10.2019                                                                                                                           № 237 

Про розгляд клопотання директора 
ПР «Баранівський ринок» 

Відповідно до ст. ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Правил Благоустрою та утримання території Баранівської міської ОТГ» затверджених 28 
сесією 8 скликання від 24 січня 2019 року №1644, розглянувши клопотання директора 
підприємства райспоживспілки «Баранівський ринок» Лопатюк О.Ф., виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати ПР «Баранівський ринок» (О.Ф. Лопатюк): 
1) забезпечити освітлення об’єктів, які знаходяться в оренді або у власності ПР 

«Баранівський ринок»; 
2) привести до належного санітарного стану територію ПР «Баранівського ринку», 

прилеглу територію та торговельні місця; 
3) оформити згідно чинного законодавства документацію на земельні ділянки, 

розташовані на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади на яких здійснюється діяльність ПР «Баранівський ринок». 

2. Хід виконання даного рішення розглянути на засіданні виконавчого комітету у січні 
2020 року. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради В.А. Савчука. 
 
 

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

                



    

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
30.10.2019                                                                                                              № 238 

 

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 
(регуляторний акт) 

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

 
Перший заступник міського голови                                                              Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 



 

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                        рішення виконкому 

                                                                                                                    від 30.10.2019 № 238 

                                                                
    

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 30.10.2019 № 238 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.10.2019                                                                                                              № 239 
 

Про затвердження  

планової калькуляції 

 Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 27.03.2017 № 
54 про затвердження планової калькуляції 1 м куб. піску, керуючись ст. ст. 28,40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово-
комунальні послуги», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити планову калькуляцію 1 м. куб. піску, що додається. 
 

2. Дане рішення набуває чинність з моменту опублікування в засобах масової інформації. 
 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради № 74 від 30.03.2017 «Про затвердження 
планової калькуляції» вважати таким, що втратило чинність. 

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

 
 

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                        рішення виконкому 

                                                                                                                   від 30.10.2019 № 239 
 
 

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ  
1 куб.м піску 

                                                                      грн./рік 
                                                                       кар’єр                                     склад 
1. Заробітна плата                                     227592,00 
2. Нарахування на  
     зарплату                                                50070,00 
3. Амортизація                                          34472,00 
4. Аналізи                                                  5000,00 
5. Матеріали                                              1648,00 
6. Документація                                        30000,00 
7.Запасні частини                                     25000,00                     
8. Паливо-мастильні матеріали              56340,00 
9. Послуги автотранспорту                     200000,00 
10. Податки                                               32404,00 
                                      
     РАЗОМ:                                               662526,00       
      
    Адмінвитрати    5%                              33126,00 
 
     РАЗОМ:                                               695652,00 
 
    Рентабельність   15%                           104348,00 
 
     РАЗОМ:                                                800000,00 
 
     ПДВ 20%                                               160000,00 
 
     ВСЬОГО:                                              960000,00  
 
  Кількість піску всього, куб. м                10000 
 
 Ціна за 1 куб.м /1 т  з кар’єру                96,00 / 68,57 
  (1 куб.м х 1,4 = 1 т) 
  Доставка 1 м куб. , грн.                                                                                   19,00 
  Погрузка 1 м куб.                                                                                             8,00 
  РАЗОМ:                                                                                                          27,00 
 Ціна за 1 куб.м /1 т  зі складу                                                                      123,00 / 87,86 
(1 куб. м. х1,4 = 1 т) 
 
Директор КП «Баранівка міськводоканал»                                     Ю. С. Деревянко 

                                                                 

 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.10.2019                                                                                                              № 240 
  
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», враховуючи 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, що додається.
 2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р. З.) 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 О.В.) передбачити додаткові кошти на 
харчування дітей даної категорії дітей. 
 5. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 
 
 
Перший заступник міського голови                                                             Н. В. Кокітко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому 
від 30.10.2019 № 240 
 

  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 

Климентіївська гімназія Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук 
1 Бігун Наталія Артемівна, ХХХХХ 

р.н.  
5 кл. Складні життєві обставини 

Зеремлянська гімназія Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук 
2 Дубравський Віталій Вікторович, 

ХХХХХХ 
8 кл. Складні життєві обставини 

Кашперівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів 
3 Черваток Артем Олегович, ХХХХХХ 2 кл. Складні життєві обставини 
4 Кравчук Марина Олегівна, ХХХХХ 4 кл. Складні життєві обставини 
Суємецька загальноосвітня школа 1-2 ступенів  
5 Зінчук Віталій Миколайович, 

ХХХХХХ 
8 кл. Складні життєві обставини 

 
 
 
Начальник служби у справах дітей                                               І. В. Кучинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.10.2019                                                                                                              № 241 
 

Про надання статусу дитини, позбавленої  
батьківського піклування малолітньому 
Майструку Т.А., неповнолітнім Бондарчуку М.В.,  
Стаднік О.М. та призначення опікуна над ними 
 

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 29.10.2019 р., заяву 
Стаднік М.А. про призначення її опікуном над дітьми, враховуючи рішення комісії з питань 
захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 24.10.2019 р., виконавчий 
комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Майструку Тимофію 
Анатолійовичу, ХХХХХХ., батьки якого позбавлені батьківських прав (рішення 
Баранівського районного суду Житомирської області від ХХХХХХХХ). 
 

2. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Бондарчуку Максиму 
Віталійовичу, ХХХХХХХ., батьки якого позбавлені батьківських прав (рішення 
Баранівського районного суду Житомирської області від ХХХХХХХ). 
 

3. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Стаднік Оксані 
Миколаївні, ХХХХ., мати якої позбавлена батьківських прав (рішення Баранівського 
районного суду Житомирської області від ХХХХХХХ), а батько записаний відповідно 
до ч.1 статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян ХХХХХХХХХ). 

 
4. Встановити опіку над Майструком Т.А., Бондарчуком М.В., Стаднік О.М. та 

призначити опікуном над ними Стаднік Марію Андріївну, ХХХХХХХХ, жительку 
ХХХХХХХ. 
 

5. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток дітей на опікуна Стаднік М.А. 
 

6. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання зазначених дітей та щорічно 
до 30 жовтня готувати звіт про стан утримання, навчання та виховання дитини в сім’ї 
опікуна Стаднік М.А. 



 
7. Рекомендувати: 

7.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Корнієць А. І.) щорічно до 
25 жовтня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна Стаднік М.А. та 
підопічних дітей. 
 
7.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) призначити та здійснювати виплату державної 
соціальної допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування у межах видатків, 
передбачених у державному бюджеті. 

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

Куцан. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                             Н. В. Кокітко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.10.2019                                                                                                              № 242 
 
Про затвердження протоколів засідання комісії 
  

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 8 постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про Порядок та умови надання у 2019 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 
№ 616), виконавчий комітет міської ради 

  
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити протоколи засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2019 
році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 
форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що додаються. 
 
2. Виплатити грошову компенсацію за належне для отримання житлове приміщення у сумі 
322896 грн. особі з числа дітей позбавлених батьківського піклування Райковському Андрію 
Володимировичу, ХХХХХХХХ.  
 
3. Начальнику управління соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.) 
надіслати копію рішення виконавчого комітету розпоряднику субвенції за місцевими 
бюджетами вищого рівня. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому 
від 30.10.2019 № 242 

 
Протокол №3 

засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів на які у 2019 році буде спрямовано 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа  

від 29.10.2019 року 
 
Всього членів комісії – 11 осіб  
Присутніх на засіданні - 7: 
Кокітко Н.В. – перший заступник міського голови, голова комісії 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності міської ради 
Лисюк І.І.- завідувач юридичного сектору міської ради 
Дерев’янчук Г.О. – провідний спеціаліст містобудування та архітектури відділу 

містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради 
Куцан Л.Л. – керуючий справами виконкому 
Щавлінська Т.І. – начальник реєстраційної служби міської ради 
Строєв І.М. – депутат міської ради 

 Запрошені: Нікітчина Н.В., заступник начальника управління-директор центру УСЗН 
міської ради, Мартинюк Н.П., головний бухгалтер УСЗН міської ради, Куцан О.С., головний 
бухгалтер служби у справах дітей міської ради. 
 Порядок денний: 
 1. Визначення дитини або особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування,  якій буде призначено грошову компенсацію на придбання житла у 2019 році за 
кошти державної субвенції. 

 
I.СЛУХАЛИ: 
Кокітко Н.В., першого заступника міського голови, голову комісії, яка повідомила, що 

службою у справах дітей поновлено відомості щодо місця проживання/перебування дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Палія Д.С., Вороб’я Д.В., 
Мартинюка М.Б., Соколової В.Б., Бульчак С.С. та Райковського А.В.. 
 Куцан О.С., головного бухгалтера служби у справах дітей міської ради про те, що Палій 
Д.С., особа з числа дітей-сиріт на даний час на території с. Ялишів не проживає, проходить 
строкову військову службу в ЗСУ, Воробей Д.В., особа з числа дітей позбавлених 
батьківського піклування на території Кашперівського старостинського округу не проживає, 
інформація про місце перебування відсутня, Мартинюк М.Б., дитина позбавлена батьківського 
піклування з 2004 року влаштований під опіку в ХХХХХ,  Соколова В.Б., особа з числа дітей-
сиріт на території Смолдирівського старостинського округу має місце реєстрації, не проживає, 
зв’язок відсутній, Бульчак С.С., особа з числа дітей позбавлених батьківського піклування є 
ученицею ХХХХХХХХХХ, Райковський А.В., особа з числа дітей позбавлених батьківського 
піклування проживає на даний час у ХХХХХХХХ. 
 
 Нікітчину Н.В., заступника начальника управління-директор центру УСЗН міської ради 
про те, що фактично інформовано про реалізацію свого права Бульчак С.С. та Райковського 



А.В. Щодо Мартинюка М.Б. комісійно прийнято рішення про те, що дитина у зв’язку з віком 
матиме можливість скористатися своїм правом у подальшому. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
Шевчук О.Г., начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності міської ради, яка наголосила на наданні права скористатися субвенцією 
Райковському А.В., мотивуючи це тим, що Андрій неодноразово звертався до місцевої влади 
про необхідність отримання соціального житла, відсутності місця проживання та наявності на 
квартирному обліку брата та сестри.  

Строєв І.М., депутат міської ради наголосив щодо необхідності першочергово 
призначення компенсації дітям/особам, які можуть втратити своє право у зв’язку з віком, а 
тому пропонував призначити грошову компенсацію Райковському А.В. 

 
ВИРІШИЛИ: 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про 

Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616) : 
 1.Спрямувати кошти субвенції державного бюджету на виплату грошової компенсації 
Райковському Андрію Володимировичу, ХХХХХХХХХ. 
 2.Інформувати  Райковського А.В. про прийняте рішення комісії. 
            3.Винести протокол засідання комісії №3 від 29.10.2019 року на затвердження 
виконавчому комітету Баранівської міської ради. 

 
Голосували – одноголосно. 

 

 

 

______________________   Кокітко Н.В. 
 
______________________   Шевчук О.Г.  
 
______________________   Лисюк І.І. 
 
______________________   Дерев’янчук Г.О.  
 
______________________   Куцан Л.Л. 
 
______________________   Щавлінська Т.І.  
 
______________________   Строєв І.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
міської ради 
від 30.10.2019 №242 
 

Протокол №4 
засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів на які у 2019 році буде спрямовано 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа  

від 29.10.2019 року 
 
Всього членів комісії – 11 осіб  
Присутніх на засіданні - 7: 
Кокітко Н.В. – перший заступник міського голови, голова комісії 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності міської ради 
Лисюк І.І.- завідувач юридичного сектору міської ради 
Дерев’янчук Г.О. – провідний спеціаліст містобудування та архітектури відділу 

містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради 
Куцан Л.Л. – керуючий справами виконкому 
Щавлінська Т.І. – начальник реєстраційної служби міської ради 
Строєв І.М. – депутат міської ради 

 Запрошені: Райковський А.В., особа з числа дітей, позбавлених батьківського 
піклування, Нікітчина Н.В., заступник начальника управління-директор центру УСЗН міської 
ради, Мартинюк Н.П., головний бухгалтер УСЗН, Куцан О.С., головний бухгалтер служби у 
справах дітей міської ради. 
  
 Порядок денний: 
 1. Розгляд подання управління соціального захисту населення міської ради. 

 
I.СЛУХАЛИ: 
Кокітко Н.В., першого заступника міського голови, голову комісії, яка повідомила, що 

до управління соціального захисту населення міської ради із заявою та відповідними 
документами звернувся Райковський А.В., якому на засіданні попередньої комісії одноголосно 
вирішили надати грошову компенсацію на придбання житла.   

 
ВИСТУПИЛИ:  
Райковський А.В. про відсутність житла та неспроможність за власні кошти його 

придбати. 
Мартинюк Н.П., головний бухгалтер УСЗН міської ради, що згідно поданих документів 

Райковський Андрій Володимирович, ХХХХ р.н., проживає за адресою: ХХХХХХХХ у 
будинку родичів.   
           Статус особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування підтверджується 
рішенням суду та витягом з обліково статистичної картки. 
           Факт перебування дитини на квартирному обліку підтверджується рішенням 
виконавчого комітету Баранівської міської ради від 30.01.2019 року №3. 
 Відсутність житла підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта. 



 
ВИРІШИЛИ: 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про 

Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616), а саме п.8 Порядку призначити грошову 
компенсацію за кошти субвенції державного бюджету у сумі 322896 грн.  Райковському 
Андрію Володимировичу, ХХХХХХХ р.н.  

Протокол засідання комісії №4 від 29.10.2019 року винести на затвердження 
виконавчому комітету Баранівської міської ради. 

 
Голосували – одноголосно. 

 

______________________   Кокітко Н.В. 
 
______________________   Шевчук О.Г.  
 
______________________   Лисюк І.І. 
 
______________________   Дерев’янчук Г.О.  
 
______________________   Куцан Л.Л. 
 
______________________   Щавлінська Т.І.  
 
______________________  Строєв І.В. 

 

 

 

 

 
 


