
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
27.11.2019                                                                                                                              № 244 
 

Про виконання «Програми соціального  
і економічного розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної  
громади на 2019 рік» за 9 місяців 2019 року 
 

          Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель міської ради Цимбалюк Л.А. про виконання «Програми 
соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2019 рік» за 9 місяців 2019 року, виконавчий комітет відмічає, що діяльність органів 
місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій об’єднаної 
територіальної громади направлялася на забезпечення розвитку підвідомчих територій, 
створення умов покращення життєзабезпечення населення об’єднаної територіальної громади. 
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» за  9 місяців 2019  року 
(додається). 

     2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної 
громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу ввірених підприємств за 9 місяців 
2019 року, виявити причини допущених недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх 
усунення. 

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

        3. Подати звіт про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» за 9 місяців 2019 року на 
розгляд сесії Баранівської міської ради. 

         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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Додаток 

                                                                                                                  до рішення виконкому  

                                                                                                                 № 244 від 27.11.2019 

 

Звіт  про виконання  
«Програми соціального і економічного розвитку Баранівської 

міської об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік»  

за 9 місяців 2019 року 
 
             З початку 2019 року робота виконавчого комітету міської ради та його 
структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів 
Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік. 

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

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

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

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

                                                                                                        (грн.) 
№ 
п/п 

Доходи бюджету ОТГ за І-ше півріччя 2019 року Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 27 966 479 
2 Податок на прибуток підприємств 70 541 
3 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
2 820 901 

4 Акцизний податок 2 571 968 
5 Єдиний податок 8 039 667 
6 Плата за надання адміністративних послуг 675 025 
7 Державне мито 40 675 



8 Податок на майно, в. т.ч.: 4 739 180 
 Земельний податок з юридичних осіб 635 760 
 Земельний податок з фізичних осіб  197 760 
   

 
В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження 

бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 
За 9 місяців  2019 року отримано трансфертів в  сумі 99 340 937 грн. 
 
Органи місцевого самоврядування 
 
У звітному періоді 2019 року здійснювалося надання консультацій, 

роз'яснень установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що зверталися 
з питань компетенції відділів, що функціонують у міській раді. 

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

На утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2019 року  
здійснено видатків на загальну суму 10 314 585 грн. , з них видатки становлять 
на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 9 566 826 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  235 589грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 189 395 грн.; 
- видатки на відрядження – 33 107 грн.; 
- оплата комунальних послуг 262 961 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  26 707 грн. 
 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 386 514 грн.,  з 

них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 61 805 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 5 690 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради - 109 692 грн.; 
- інші поточні видатки (вiдшкодування втрат с/г виробництва на 

земельній дiлянцi комунальної власності в с.Рогачiв, виготовлення 
технічної документації на приміщення) – 209 327 грн. 

 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 
         Проводилася і проводиться системна робота з благоустрою території 
Баранівської ОТГ. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за 9 місяців 2019 року 
витрачено коштів загального фонду 5 035 517 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 3 564 057 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  835 628грн.; 



- оплата послуг (крім комунальних) – 64 507 грн.; 
- оплата комунальних послуг (електроенергія) -  589 325 грн.; 

 
На території Баранівської ОТГ проводяться роботи по вивезенню сміття від 

населення та юридичних осіб, з прибирання та благоустрою кладовищ, 
прилеглих територій до магазинів та інших закладів комерційного призначення.  
За 3 квартали 2019 року було вивезено на сміттєзвалище 1 197,5 тон сміття. 

 
Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та 

ЖКГ Баранівської міської ради 
грн. 

№ 
з/п 

 
Назва послуг 

9 місяців 
 2018 року 

 

9 місяців 
2019 року 

 
Порівняння 

1 Вивезення сміття від 
населення 

243 751 305 732 + 61 981 

2 Вивезення сміття від 
юридичних осіб 

340 562 345 892 + 5 330 

3 Вивезення сміття від 
населення по старостатах 

74 650 185 728 + 111 078 

4 Послуги ринку 98 283 102 488 + 4 205 
5 Оренда приміщень 8 328 25 481 + 17 153 
6 Ритуальні послуги 42 200 45 250 + 3 050 
7 Оренда торгового місця 

(реклама) 
13 336 23 303 + 9 967 

8 Послуги по наданню довідок 20 506 24 669 + 4 163 
 Всього: 841 616 1 058 543 216 927 

 
 
       Дані кошти були використані : 

- придбання ПММ, запасних частин та господарських матеріалів – 
707,825 тис. грн.; 

- оплата послуг – 156,654 тис. грн.; 
- оплата електроенергії – 105,501 тис. грн.; 
- оплата податків – 48,008 тис.грн. 

 
 Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку протиожеледними 

матеріалами доріг м.Баранівка на суму 38 605 грн. КП «Баранівка 
міськводоканал» проведено грейдерування доріг на суму 7 960 грн. Придбано 
щебеневої суміші 39,37 т на суму 54 294 грн., відсіву 97 м.куб. на суму 9 700 грн. 
та піску 456 м.куб. на суму 34 785 грн. грн. ТзОВ «Арамбуд» був проведений 
поточний ремонт вулиць Старченка, Європейська та Софіївська м.Баранівка на 
суму 259 968 грн. 

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



 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі 

проводяться роботи по усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках 
водопровідних мереж, які мають значний термін експлуатації. 

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

Баранівською міською радою в І –му півріччі 2019 року було виділено 
коштів на відшкодування різниці між розміром ціни на житлово-комунальні 
послуги та розміром витрат на їх виробництво для   КП «Баранівка 
міськводоканал» 66 800 грн.  та здійснено поповнення статутного фонду 133 161 
грн. 

За 9 місяців 2019р.   КП »Баранівка міськводоканал» здійснено: 
      1. Забезпечення основного та резервного електропостачання об»єктів 

водовідведення (КНС-2) при вартості кошторису  - 253820,40грн., виділено 
193161,00 грн.  на поповнення статутного фонду. 

       2. Використано на відновлення фізичного стану будівель, споруд 
підприємства для можливості належної експлуатації (покрівлі 
КНС,відновлення  технологічної спроможності мулових майданчиків ) 
50000грн., виділених на відшкодування різниці в тарифах на водопостачання та 
водовідведення, наданих для населення. 

   3.   Ремонт, заміну обладнання в аварійних розподільчих колодязях 
системи водопостачання (колодязі  по вул.Поліська, Набережна, Європейська, 
Пашкевича) виконано частково за рахунок власних обігових коштів. 

   4. Використано для надання можливості подальшої розробки пісчаного 
кар»єра на проведення детальної геолого – економічної оцінки запасів родовища 
піску. 150000грн., виділених на відшкодування різниці в тарифах на 
водопостачання та водовідведення, наданих для населення. 

  5.  Забезпечення раціонального використання електроенергії (станція 
підйому води с. Зеремля, насос перекачування активного мулу) виконано 
частково за рахунок власних обігових коштів. 

    Позапланово виділено  15000грн. на поповнення статутного фонду 
підприємства і використано для отримання проектно – кошторисної 
документації на арт свердловину с.Рогачів. 

 
Освіта 

У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 11 загальноосвітніх,  1 
позашкільний заклади освіти . Станом на 01.10.2019 року в громаді функціонує  
9 закладів дошкільної освіти з режимом роботи 9-10,5 год (4 - ясла-садки, 5-
дитячі садки) та 4  малокомплектних на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год. 
Мережа закладів загальної середньої освіти громади складається з 2 ОНЗ 
«Баранівський ліцей  №1» та «Баранівський ліцей №2 ім.О.Сябрук», 3 шкіл І-ІІІ 
ст., 6 шкіл І-ІІ ст. 

Касові видатки загального фонду за 9 місяців 2019 року складають 60,2  млн. 
грн. Видатки спеціального фонду 4,1 млн. грн. 

Повністю завершені  роботи по проекту з капітального ремонту-
термомодернізації ОНЗ «Баранівський ліцей  №1». 



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

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

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

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

- послуги з ремонту теплотраси ДНЗ «Сонечко» - 181,0 тис грн.; 
- поточний ремонт пішохідних доріжок в Рогачівському ДНЗ – 96,4 тис. 

грн.; 
- капітальний ремонт Мирославльського ДНЗ – 321 тис. грн.; 
- проведені роботи по обслуговуванню системи газопостачання, 

заземлення – 60,6 тис. грн. 
Проведені  роботи по капітальному ремонту санвузлів 1-го поверху ОНЗ 
«Баранівський ліцей №1». На що витрачено коштів в сумі 585,734 тис.грн. 
 

      Придбано набори для першокласників на суму 16,2 тис. грн.; автозапчастин 
для поточного ремонту шкільних автобусів та госптоварів для забезпечення 
діяльності закладів освіти Баранівської ОТГ на суму 706,8 тис. грн. Придбано 
паливно мастильних матеріалів на суму 581,5 тис.грн. 
 
Соціальна сфера 
 
               Головною метою є реалізація політики в сфері соціального захисту 
населення, державних та місцевих програм соціального захисту окремих 
категорій громадян об’єднаної територіальної громади. Забезпечення 
індивідуального та комплексного підходу до надання соціальних послуг 
малозабезпеченим верствам населення громади. 

Станом на 01.10.2019 року в ЦНСП УСЗН Баранівської міської ради на обліку 
перебуває 49 сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, в яких 
виховується 111 дітей. Здійснено 77 виїздів та обстежено 159 сімей (з них 55 
повторно), що перебувають у СЖО, в яких виховується 374 дітей.  
      Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомних сім’ї 
      Під соціальним супроводом перебуває 20 сімей та 2 особи з числа дітей-сиріт. 
Даним сім’ям було надано 208 соціальних послуг (консультування, 
представництво інтересів, соціальна профілактика, натуральна допомога.) 
Проведена профілактична робота  із особами, які умовно засуджені та 
перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації (25 осіб).  
      5 дітей з інвалідністю взяли участь у заході  “ Арт-пазлу “ Від Різдва до 
Різдва”, які відбулися в  місцевому Будинку культури 29.01.2019р. Учасникам 
було вручено подарунки (цукерки). 



       8 дітей з інвалідністю залучено на весняний майстер-клас, який відбувся в 
Баранівському МРЦ 05.03.2019р. Учасникам було роздано вироби, які вони 
виготовили власноруч.  
       За підтримки   благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка» було 
оздоровлено  22 дитини, що опинилися в СЖО.   
       03.06.2019 спільно з ССД було проведено захід щодо відзначення 
Міжнародного дня захисту дітей, (охоплено 400 дітей, для яких було роздано 
солодощі і морозиво). Також для сімей СЖО було роздано сік та солодощі. Для 
дітей з інвалідністю  благодійно надано від Органік-Мілк йогурти.  
       Надано допомогу  в оформленні соціальних виплат для 22 сімей. Послугою  
”Соціальне таксі” скористалося 2 сім’ї, які опинилися в СЖО.  
       Станом на 01.10.2019 р. на постійному обслуговуванні у ЦНСП УСЗН 
Баранівської міської ради перебуває 277 одиноких непрацездатних громадян, із 
них: 
 222 – на безкоштовному обслуговуванні; 
 55-  на платному обслуговуванні. 
 Виявлено осіб громади, які потребують надання  соціально - побутових 
послуг (60 чол.). На даний час перебувають у списку резерву. 
       Медичними сестрами надано 8012 соціально - медичних послуг для 617 осіб. 
 Соціальними робітниками з комплексного ремонту надано 523 послуги, а 
саме: для 155 підопічних -331 послугу (порізка і порубка дров; чистка садків; 
дрібний ремонт, обкошування прибудинкової території та інше), УСЗН - 192 
послуги.  
         Надано 38 послуг « соціального таксі» по перевезенню осіб (дітей) з 
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та здійснено 35 
виїздів у 20 населених пунктів громади та м.Житомир. Спецавтомобіль 
використовувався для обстеження сімей, які  виховують дітей з інвалідністю, з 
метою вивчення потреб та подальшого надання послуги реабілітації даним дітям. 

З усіх зареєстрованих в ОТГ дітей з інвалідністю (102 дитини)  дійсно 
проживають на території ОТГ 93 дитини з інвалідністю.  Працівниками центру 
визначено потребу цих дітей в реабілітаційних послугах та надано консультації 
сім’ям (виїзди в сім’ї та телефонні консультації) щодо можливості надання цих 
послуг на базі центру. Відмовились від отримання реабілітаційних послуг батьки 
8-х дітей з інвалідністю. Потребують надання реабілітаційних послуг 85 дітей.  

На даний момент реабілітацію проходять 13 дітей. З них 10 дітей з 
інвалідністю ( 4 дитини з ураженням опорно-рухового апарату та ЦНС, 3 дитини 
з психічними та інтелектуальними порушеннями та 3 дитини з ураженням 
внутрішніх органів) та 3 дитини, які перебувають в групі ризику щодо отримання 
інвалідності. 
         Протягом січня - вернесня 2019 року видано гуманітарної допомоги в 
кількості 27894 одиниць,  забезпечено засобами гігієни 418 осіб в кількості 5847 
одиниць.  
       Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу (6 разів) від:  
 -  МБФ «Олива» в кількості 24661 одиниці (13375 кг.) 
 -  Коростенської філії МБФ «Відкрите серце» (2 рази) в кількості 6560 одиниць 
(3500 кг.).  



   
   

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ: 

 

п/п Назва заходу Термін 
виконання 

Виконання 
за 9 місяців 

Очікувані результати на 
кінець року 

1 2 3 4  
1.Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. 

Завдання 1 

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

Протягом 
року  

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

Показники  
продукту 

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

Протягом 
року 344 344 

Показники 
ефективності 

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

Протягом 
року 9,8 8-10 

Показники 
якості 

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

Протягом 
року 100 100 

Завдання 2 

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

Протягом 
року 

Надання 
реабілітаці
йних 
послуг 
особам та 
дітям з 
інвалідніст
ю 

Надання реабілітаційних 
послуг особам та дітям з 

інвалідністю 

 
Вартість проведення  
капітального ремонту, 
тис.грн 

Протягом 
року 

297,1 
тис.грн 556,00 тис.грн 

Показник 
продукту 

Площа ремонтних 
робіт 

Протягом 
року 190 кв.м. 190 кв.м 

Показник 
ефективності  

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

Протягом 
року 53% 100% 

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

молоді 

Завдання  
Здійснення заходів 
із забезпечення 
соціальної 
підтримки та 

Протягом 
року  

Соціальна підтримка 
сім’ям, діти та  



надання  соціальних 
послуг дітям, молоді 
та  сім’ям, які 
опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

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

Показник 
затрат 

Кількість категорій 
осіб, які потребують 
соціальних послуг  

Постійно 11 11 

Показник 
продукту 

Кількість заходів 
центру щодо 
пропагування 
здорового способу 
життя, 
профілактики 
правопорушень 

Постійно 473 500 

Показники 
ефективності 

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

Постійно 315,85грн 298,80грн 

Показники 
якості 

Відсоток 
опрацьованих 
звернень та заяв 

Постійно 100% 100% 

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

Завдання 
 

  Здійснення інших 
заходів  у сфері 
соціального захисту і 
соціального 
забезпечення 

 

Постійно 

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

Показник 
затрат 

  Кількість звернень  
громадян 

Постійно 306 430 

Показник 
продукту 

Чисельність осіб, 
забезпечених 
соціальним захистом  
(наданням 
матеріальної 
допомоги) 

Протягом 
року 306 430 

Показник 
ефективності 

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

Протягом 
року 1062,09 988.37 

Показник 
якості 

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

Протягом 
року 100% 100% 



            5. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 

Завдання  

Забезпечення 
пільгового  проїзду  
автомобільним 
транспортом 
окремим категоріям 
громадян  

 

Протягом 
року 

  

Показник 
затрат 

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

Протягом 
року 16570.50 20000,00 

Показник 
продукту 

Кількість 
отримувачів пільг, 
осіб 

Протягом 
року 390 390 

Показник 
ефективності 

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

Протягом 
року. грн 

42.49 51,28 

Показник 
якості 

Питома вага 
відшкодованих 
пільгових послуг до 
нарахованих, % 

Протягом 
року 

82,85 100% 

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

Завдання  

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

Протягом 
року 

 

 

Показник 
затрат 

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

Протягом 
року 

388 388 



Показник 
продукту 

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

Протягом 
року 

388 388 

Показник 
ефективності 

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

Протягом 
року 

52,00 52,00 

Показник 
якості 

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

Протягом 
року 

100 % 100% 

 
Здійснено Капітальний ремонт частини приміщень багатофункціонального 

центру реабілітації з утепленням фасаду по вул.Звягельська,66, місто Баранівка 
Житомирської області (Сантехнічні,електромонтажні роботи та ремонт підлоги) 
на суму 297,070 тис. грн., в т.ч. : 
- 1, 263 тис. грн. - кошти місцевого бюджету; 
- 125, 0 тис. грн. - кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій; 
- 170,807 тис. грн. - кошти обласного бюджету . 

  
 
 
 З метою реалізацію державної політики з питань соціального захисту 

дітей,  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності у структурі 



виконавчих органів міської ради функціонує служба у справах дітей 
Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи. 

Станом на 01.10.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебувало 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 
20 дітей-сиріт та 49 дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом 9 місяців 2019 року надано статус дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 5 дітям, 2 з них перебувають у будинку 
дитини, 3 влаштовані в сім’ї опікунів/піклувальників. 

Станом на 01.10.2019 року на обліку дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах перебувало 35 дітей.  

Протягом 9 місяців 2019 року поставлено на облік дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах служби у справах дітей 10 дітей. 

Протягом 9 міс. 2019 року ініційовано проведення 10 засідань Комісії з 
питань захисту прав дитини (розглянуто 61 питання). 

На засідання виконавчого комітету міської ради службою винесено на 
розгляд 49 питань для прийняття відповідних рішень. 

З початку 2019 року проведено 14 профілактичних рейдів «Діти вулиць та 
кризова сім’я» спільно з фахівцями із соціальної роботи управління соціального 
захисту населення, інспектором з ювенальної превенції Баранівського ВП 
Новоград-Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., директором 
благодійного фонду «Карітас-Спес Баранівка», представниками старостинських 
округів Баранівської міської ради, медичними працівникам, інспектором 
Баранівського РС УДСНС, переважна кількість яких перебуває у складних 
життєвих обставинах. 

В процесі роботи з батьками проведено бесіди щодо наслідків 
безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, 
необхідності дотримання правил пожежної безпеки, підготовки дітей до школи, 
до осінньо-зимового періоду, а саме своєчасної заготівлі твердого палива, 
перевірки справності пічного опалення, прочищення димоходів, утеплення 
вікон, налагодження побуту та інше.  
 Протягом вказаного періоду до служби у справах дітей надійшло 115 
звернень жителів громадян з різних питань, що належать до компетенції служби 
у справах дітей 

 
Надання адміністративних послуг. 
          Щодо завдань та заходів Програми стосовно Центру надання 
адміністративних послуг у 2019 році, то Рішенням 28 сесії 8 скликання 
Баранівської міської ради від 24 січня 2019 року №1589 до існуючого переліку 
послуг додатково було затверджено ще 39 видів послуг: 2 – Баранівського 
районного управління  Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області, 35 – відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності виконавчого комітету Баранівської міської 
ради, 2 - відділу державної реєстрації актів цивільного стану Баранівського 
районного управління юстиції у Житомирській області. 

Також, починаючи з квітня 2019 року, мобільним сервісним центром  



МРЕО через ЦНАП Баранівської міської ради громадянам надаються послуги по 
реєстрації та перереєстрації транспортних засобів та заміні водійських 
посвідчень. 
    

За 9 місяців 2019 року громадянам було надано 3445 послуги за 84 
видами,  а саме: 
 у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 

та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
– 226 послуги; 

 у сфері надання адміністративних послуг відділом Держгеокадастру у 
Баранівському районі –2647 послуги; 

 у сфері надання адміністративних послуг відділом містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету Баранівської міської ради  – 425 послуг; 

 у сфері надання послуг мобільним сервісним центром МРЕО – 147 послуг. 
Також суб’єктам звернень надано 2384 консультації з різного роду питань. 

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

  
ЦНАПом Баранівської міської ради надаються послуги громадянам як 

нашої, так і інших громад.  
 

Реєстраційна служба Баранівської міської ради    на території 
об’єднаної громади здійснює державну політику у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державну реєстрацію 
юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців,  реєстрацію/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених 
законодавством України, нормативно-правовими актами та Положенням про 
Службу. 

За 9 місяців 2019 року реєстраційною  службою надано 5509 
адміністративних послуг, у т.ч.: 



 у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб : 

 зареєстровано місце проживання 625 осіб; 
 знято з реєстрації місця проживання 702 осіб, в т.ч. по рішенню суду –

16 осіб;  
 видано довідок про реєстрацію місця проживання –1743; 
 внесено зміни, пов’язані з перейменуванням вулиць, змін нумерації 

будинків -1712; 
 видано будинкових книг -393;  

 у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців проведено державну реєстрацію:  
         - 74 фізичних осіб-підприємців, у тому числі 48,  у яких місце проживання 
зареєстроване на території  Баранівської ОТГ;  
          - 8  юридичних осіб, у т.ч. 5- здійснюватимуть діяльність на території 
Баранівської ОТГ;   
          -  змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу,  у 
тому числі змін до установчих документів юридичної особи –77; 
          - припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця-59, 
у т.ч. 43 осіб, у яких місце проживання зареєстроване на території  Баранівської 
ОТГ;  
           - припинено юридичних осіб в результаті  ліквідації, реорганізації – 1, 
місце розташування на території Баранівської ОТГ; 
         - внесено 4 рішення про припинення юридичної особи шляхом 
реорганізації; 
         - виправлення технічних помилок в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 4; 
        - надано виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних  осіб-підприємців та громадських формувань -107. 
           

Культура 
              Мережа закладів культури Баранівської ОТГ, складає 38 установ: 20 
сільських клубних закладів, Баранівський міський будинок культури 
ім.А.Пашкевича, 14 сільських бібліотек, Баранівська бібліотека для дорослих та 
дітей, Баранівський історико-краєзнавчий народний музей (2 відділи: музейних 
цінностей з фарфору; етнографії смт. Полянка), школа мистецтв. 
         При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»  та 
«зразковий» і які в цьому році підтвердили ці звання»: 

 Народний аматорський хор «Прислуч» 
 народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки» 
 народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
 зразковий духовий оркестр школи мистецтв 
 зразковий вокальний ансамбль «Ейс» 

           Пишається громада і 8 майстрами народної творчості, які постійно 
приймають участь  в різноманітних заходах громади, обласних та всеукраїнських 
виставках. Всі ці майстри є активними членами  творчої спілки «Розмай». 



Завдяки їй було охоплено виставковою діяльністю майстрів народної творчості 
Баранівської громади. 
          Колективи  художньої самодіяльностї Баранівської громади є активними 
учасниками масових заходів місцевого значення, обласних, Всеукраїнських  та 
міжнародних фестивалів, конкурсів. 
        Проведено слідуючі  культурні заходи, а саме: 
Благодійний вечір колядок 
Виставка «Різдвяний вернісаж» 
Свято «Водохреща» 
Урочистий мітинг з нагоди Дня Соборності 
Покладання квітів до пам’ятного знаку жертв Голокосту 
Мистецький захід для дітей з особливими потребами «від Різдва до Різдва» 
Покладання квітів з нагоди Дня народження А.Пашкевича 
Концертна програма до Дня Святого Валентина 
Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам афганцям 
Концертна програма до Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 
Урочисте відкриття дошки «Туристичні маршрути Баранівської ОТГ» 
 Мітинг-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні 
Святковий концерт до дня 8Березня за участю артистів обласної філармонії 
Урочистості з нагоди дня народження Т.Г.Шевченка 
Брали участь в обласному фестивалі «Маланка Фест» ( фольк. колектив 
«Льонок») 
Покладання квітів до пам’ятника  Т.Г.Шевченка з нагоди Дня конституції 
Молодіжний вечір з нагоди Дня молоді за участі гуртів «Ін степ», «Бріо», «Мулен 
руж», «Чорний лебідь» 
Урочистості з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні 
Урочистості з нагоди Дня Європи 
Урочистості з нагоди дня Героя 
Захід до Дня матері та Дня Героя в с.Мирославль 
Святковий захід «Риб-Фест  Смолка 2019» 
Свято «Рушниками квітне Україна» с. Кашперівка 
Урочистості до Дня Державного Прапора 
Урочистості до Дня Незалежності України 
Святкування Дня селища Полянка «Harvest fest» 
Святкування днів сіл Марківка та Глибочок 
Вшанування пам’яті загиблих учасників АТО 
Святкування Дня с.Табори 
Святкування Дня міста Баранівка 
Свято врожаю в с.Рогачів «Органік Фест» 
Святкування дня с. Мирославль 
 
           На проведення даних заходів було профінансовано видатків на загальну 
суму 176847 грн. 
та на святкування Дня міста 210899,44 грн. коштів спеціального фонду, які 
надійшли як благодійна допомога.  



  
По спортивних заходах: 
     Проведено 65 місцевих та обласних (регіональних) змагань в яких взяли 
участь 1008 чоловік. Взяли участь в 2 всеукраїнських  змаганнях , де кількість 
учасників  102 чоловік,  та у 1 міжнародному змаганні – кількість учасників 16 
чоловік. 
      На проведення даних заходів витрачено  61025,00 грн. 
 
Фінансова допомога ГО «Баранівський РФК «Керамік»  становить 160000,00 грн. 
         На міському стадіоні встановлено  інформаційне табло, передане 
благодійно та придбано для нього біжучий рядок вартістю 11950,00 грн. 
 
        Придбано музичні інструменти в Баранівську школу мистецтв на загальну 
суму 25253,00 грн., з них 25000,00 грн. – субвенцію з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій та 253,00 грн.- спів фінансування із місцевого 
бюджету. 
 
      Придбано сценічні костюми в міський будинок культури ім..А.Пашкевича на 
суму 15130,00 грн. за власні кошти. 
  

Охорона здоров’я 
 
Медична галузь Баранівської  ОТГ представлена: 

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

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

Всього працює 102 чол. , з них лікарів 22 чол. 
      Кількість населення яке обслуговується  29512 чол.. Станом на 27.11.2019 
року підписано 23841 декларації із населенням. 
      За  9 місяців 2019 року придбано за  рахунок коштів НСЗУ: 
-меблі на суму 187482,00 тис. грн.., 
-автомобіль вартістю 199,99 тис. грн.., 
-принтери лазерні – 62,7 тис. грн  ( в тому числі за кошти субвенції з державного 
бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій 25,0 тис.грн.) 
-ноутбуки на суму – 19,5 тис.грн (2 шт) 
- електрокардіограф  - 152622,00 тис. грн.. (9 шт) 
- телевізор – 8436,00 тис. грн. 
- пральна машина – 7,6 тис. грн. 
- жалюзі – 5,2 тис.грн 
- мікрохвильовка – 2050,00 тис.грн. 
-конвектор – 2,1 тис. грн.. 
-стенди і вивіска – 5,4 тис.грн.  (3 шт) 



- водонагрівачі – 11560,00 тис.грн. 
- двері металопластик. – 4,7 тис. грн.. (1 шт) 
- двері міжкімнатні – 3,7 тис. грн.. (1 шт) 
- велосипед – 3,0 тис. грн. 
- умивальники – 3,5 тис.грн. 
-повірка і заправка вогнегасників – 3,9тис. грн.. 
- БПФ (принтери) – 27250,00 грн. 
- ноутбук – 8535,00 грн. 
- принтери – 25253,00 грн. 
- отоофтальмоскоп – 14100,00 грн. 
- глюкометр – 1520,00 грн. 
- тонометр – 590,00 грн. 
- пульсоксимтр – 912,00 грн. 
- ноутбук – 10987,00 грн. 
- термотестр – 1125,00 грн. 
- гігрометр ВИТ 2 – 2200,00 грн. 
- термометр електронний LD – 120,00 грн. 
- термометр медичний – 34,00 грн. 
- принтер лазерний – 5050,00 грн. 
- опромінював – 5214,00 грн. 
- БФП лазер – 5100,00 грн. 
- ресепшин – 12386,00 грн. 
- стетоскоп – 1985,00 грн. 
- штатив для пробірок – 44,00 грн.  
- лоток ниркоподібний – 282,00 грн. 
- тримач під інструменти – 94,00 грн. 
- ваги дитячі – 3900,00 грн. 
- ваги 5200 – 2770,00 грн. 
- ростомір напільний – 8120,00 грн. 
- ліхтарик діагностичний – 240,00 грн. 
- ЕДПО – 436,00 грн. 
- сумка СУМ з набором – 2875,00 грн. 
- освітлювач таблиць зору – 10320,00 грн. 
- освітлювач L – 751-ІІ – 5415,00 грн. 
- рулетка вимірювальна – 15,00 грн. 
- ширма 3-х секційна – 8340,00 грн. 
- деструктор – 8100,00 грн. 
- молоток неврологічний – 936,00 грн. 
- джгут багаторазовий – 120,00 грн. 
- дозатор Bode 3000 – 1950.00 грн. 
- лобзик – 890,00 грн. 
- шуруповерт – 780,00 грн. 
- ємкість контер полімерний д/дезінфекції та перед стерильної обробки – 1568,00 
грн. 
- джгут маніпуляційний – 92,00 грн. 
- вимірювач АТ – 340,00 грн. 
- системи моніторингу рівня глюкози в крові – 390,00 грн. 



- лоток ниркоподібний нержав. – 556,00 грн. 
-сушка для білизни – 289,00 грн. 
- дошка гладільна – 303,00 грн. 
- офтальмоскоп – 3900,00 грн. 
- ваги медичні для немовлят – 15600,00 грн. 
- шпателя для язика – 2700,00 грн. 
- моток оса – 2135,00 грн. 
- спалювач голок – 11250,00 грн. 
- опромінював – 813,00 грн. 
- лоток емальований – 588,00 грн. 
- контейнер ЕДПО 1-01 – 1372,00 грн. 
- контейнер ЕДПО 3-01 – 872,00 грн. 
- тримач настільний 500 мл. – 1650,00 грн. 
- ноутбук – 23290,00 грн. 
- шини на автомобіль – 18776,00 грн. 
  
 
Вторинна ланка  
 
 Рішенням сесії Баранівської міської ради VIII скликання за № 2226 від 
01.10.2019 року  Баранівську комунальну центральну районну 
лікарню  перетворено  у комунальне некомерційне підприємство «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради. 21.11.2019 року 
отримано ліцензію на право  здійснення  господарської діяльності  з обігу 
наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів.  
          На даний час підприємство комп’ютеризовано на 64% від потреби. У 2019 
році на ці цілі  із місцевого  бюджету виділено 195,0 тис.грн., придбано 
принтерів - 19 шт. та ноутбуків - 18 шт. Проводиться робота щодо 
отримання  ліцензії на медичну практику. Впровадження  медичної 
інформаційної  системи планується у  І кварталі  2020 року.  
 
1. Придбано апарат для ШВЛ дорослих «Бриз» вартістю 319500 грн. 
2. В якості благодійної допомоги  отримано від БФ «Хлібний Дім» УЗД-апарат 

«УЗ-сканер/апарат УЗД» - 1 шт., інфузійних насосів «Шприцевий насос» - 5 
шт. 

3. Проведено торги по закупівлі джерела світла до ендоскопічного 
обладнання  на суму 48,0 тис.грн. 

4. Проведено ремонт санітарних вузлів у дитячому, приймальному та 
терапевтичному відділеннях на загальну суму 248, 0 тис.грн.  

 
   
Землеустрій громади. 

Протягом 9 місяців 2019 року в сфері будівництва, архітектури та 
земельних відносин: 

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



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

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

- проведено аналітичну роботи щодо укладених договорів оренди землі; 
всього за 9 місяців 2019 року укладено  

- продовжується формування єдиного реєстру громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на 
квартирному обліку; всім громадянам, які перебувають на черзі для поліпшення 
житлових умов, надіслано повідомлення про необхідність поновлення 
документів, що дають право на включення до вищезгаданої черги; новий реєстр 
буде сформовано станом на 01.01.2020 року; 

- укладено угод про соціальне партнерство на суму 475,3 тис. грн.; за 9 
місяців сплачено коштів на суму 283,2 тис. грн.; 

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

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

- Триває «Будівництво прозорого офісу з блокованими 
приміщеннями торгово - тренінгового центру за адресою , вул. 
Звягельська, 7б, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської 
області». 



- Тривають завершальні роботи по «Будівництву міні-сироварні за 
адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів Баранівського району 
Житомирської області». 

- Під’їздна дорога до міні - сироварні в с. Рогачів Баранівського 
району Житомирської області в стадії завершення. 

- В стадії виконання Будівництво водозабірної свердловини 
для водопостачання міні - сироварні за 
адресою вул.Молодіжна,12 с.Рогачів Баранівського району 
Житомирської області. 

        В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».  Метою 
установи є розробка та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної 
територіальної громади ( далі ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому 
процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових та 
інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з 
містами побратимами та донорськими організаціями. 
1.  Розроблено та подано на затвердження «Програма розвитку та підтримки 

аграрного комплексу Баранівської міської ОТГ за пріоритетними напрямками 
на період до 2020 року». Узагальнено та подано на затвердження «Дорожню 
карту – 2019». 

2.  Реконструйовано нежитлового приміщення  для встановлення охолоджувача 
молока  для потреб СОК «Мілка – 2018». 
 

Баранівський міжшкільний ресурсний центр – пілотний проект, 
аналогів якому немає в Україні. Його інноваційністю є те, що доступ до 
обладнання мають не тільки учні, а й місцева молодь та люди старшого віку, 
які можуть відвідувати заняття, вчитися використовувати обладнання, 
розвивають  підприємницькі навички.  На даний час технічний коворкінг 
виготовляє будь-які вироби із дерева, від дерев’яної лопатки до меблів. 
Швейний-як надає послуги із ремонту одягу так і його виготовляє. А також не 
пасе задніх ЗD моделювання та тепличний коворкінг – на одному можливо 
виготовити запасні частини із пластику до будь якої техніки, брелоки, 
різноманітні моделі, а на другому вирощується різна рослинність, також 
планується в тепличному коворкінгу  зайнятися грибництвом. 
 
      За звітний період  Баранівською міською радою отримано субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад у 2019 році в сумі 5582,300 тис. грн. ,яка 
розподілена на слідуючі об’єкти: 

№ 
п/
п 

Найменування проекту, його  
місцезнаходження,  вид робіт 

Результативніст
ь реалізації 

проекту 

Кошторисн
а вартість 
об’єкта, 

тис. 
гривень 

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

субвенції  

коштів 
місцевог

о 
бюджету 

Інших 
джерел      
фін-ня 

1 2 3 4 6 7 8 9 



1 

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

обєкт 6708,128 6460,428 534,640   5925,788 

2 

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

обєкт 53003,980 25932,058 1916,076   24015,982 

3 

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

обєкт 714,901 689,963 672,231 10,045 7,687 

4 

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

обєкт  
(протяжність  

390 п.м.) 
41,273 41,273 41,273     

5 

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

обєкт  
(протяжність  

515  п.м.) 
150,004 150,004 150,004     

6 

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

обєкт  
(протяжність  

664  п.м.) 
299,890 299,890 299,890     

7 

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

обєкт 837,836 816,170 816,170     

8 

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

обєкт  
(протяжність  

533  п.м.) 
299,988 299,988 299,988     



9 

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

обєкт  
(протяжність  

680  п.м.) 
299,986 299,986 299,986     

10 

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

обєкт  
(протяжність  

469  п.м.) 
150,070 150,070 150,070     

11 

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

обєкт  
(протяжність  

1430 п.м.) 
105,043 105,043 102,439 2,604   

12 

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

обєкт  
(протяжність  

260 п.м.) 
69,729 69,729 68,000 1,729   

13 

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

обєкт 299,954 299,954 231,533 68,421   

  Всього: 
  

62980,78
2 

35614,55
6 

5582,30
0 82,799 

29949,45
7 

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

№ Назва проекту 
Виділено у 
2019 році   Разом 

співфінансування 
1 2 3 4 5 

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

30,000 0,304 30,304 

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

25,000 0,253 25,253 

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

25,000 0,253 25,253 

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

25,000 0,253 25,253 



11 

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

30,000 0,354 30,354 

12 

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

50,000 0,506 50,506 

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

25,000 0,253 25,253 

17 

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

30,000 0,304 30,304 

18 Капітальний ремонт огорожі с.Лісове Баранівського 
району Житомирської області 

35,000 0,354 35,354 

  Всього: 275,000 2,834 277,834 

 
Інші субвенції 
 

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

- КУ «АМОР» - 322,8 тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 83,700 тис грн.; 
- Баранівська районна Рада ветеранів – 18,0 тис. грн.; 
- КП «Баранівський МРЦ» -  82,0 тис.грн. 

 
 
На  виконання програм: 

- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на 
самообслуговування – 42,0 тис. грн.,  

- ГО «ТМР «Смолка»  для зариблення водойм – 50,0 тис. грн. 
- Оздоровлення дітей – 346,1 тис. грн. 
- Одноразова матеріальна допомога 323,8 тис. грн.; 
- До дня захисту дітей - 4,0 тис.грн.; 
- Пільгове перевезення автотранспортом – 16,6 тис. грн.; 
- «Спілка Чорнобильців» - 20,0 тис. грн.; 
- Програми та заходи по медицині – 967,0 тис. грн. 

 
 
Головний бухгалтер                                                               Л.А.Цимбалюк 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
27.11.2019                                                                                                                             № 245 
 

Про діяльність Громадської ради 
виконавчого комітету міської ради 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. голови Громадської ради Побережник 
С.С. про  діяльність Громадської ради виконавчого комітету Баранівської міської ради, 
відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.12.2017 року №270 «Про затвердження 
Положення про Громадську раду виконавчого комітету міської ради та її складу у новій 
редакції», керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію в.о. голови Громадської ради Побережник С.С. про діяльність Громадської 
ради виконавчого комітету міської ради (згідно з додатком) взяти до відома. 

2. Громадській раді (Побережник С.С.) продовжувати діяльність відповідно до Положення 
про Громадську раду при виконавчому комітеті  Баранівської міської ради. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення виконкому 

                                                                                                          від  27.11.2019 № 245 
 

Інформація про діяльність  

Громадської ради виконавчого комітету міської ради 

Впродовж 2019 року продовжує діяти Громадська рада при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради.  За цей рік Громадська рада зазнала змін. Відповідно до рішення  
виконавчого комітету  від 20.12.2018 року №278 було внесено зміни до   Положення про 
Громадську раду в питанні її складу, а саме: виведено із складу Громадської ради виконавчого 
комітету міської ради  Степанюка Олександра  Григоровича та Дерейко Світлану Миколаївну 
та введено до складу  Сюгай Оксану Юріївну та Загорську Оксану Сергіївну. 

Впродовж січня – березня 2019 року Громадською радою реалізувався проєкт 
«Ревіталізація туристичного простору Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади». Членами Громадської ради було створено за підсумками  локального аналізу, 
проведеного восени 2018 року, туристичний маршрут Баранівської громади (вольєр з 
утримання оленів, музей «Поліська хата», липи Лесі Українки, музей фарфору, ТОВ «Органік 
мілк», еко-стежка в Зеремлі, музей в Кашперівській школі, СОК «Смолка 2017»). Виготовлено  
буклет.  

В рамках проекту для потенційних майбутніх власників туристичного бізнесу 
проведено три тренінги. Два з них -  30 січня 2019 року на тему  «Сільський зелений туризм в 
Україні – перспективи розвитку». На захід було запрошено жителів Баранівської громади, які 
мають бажання і відчувають у собі сили розпочати діяльність у сфері сільського зеленого 
туризму.  

Для проведення тренінгів було запрошено Віличко Інну та Щербину Олександра (м. 
Житомир).  Інна Аркадіївна Величко, уповноважений представник Спілки сільського зеленого 
туризму в Україні, розповіла присутнім про суть та значення сільського зеленого туризму, 
ознайомила з законодавством, яке регулює цей напрямок діяльності, навела успішні приклади 
розвитку сільського туризму, агротуризму й екотуризму на Житомирщині. Учасники тренінгу 
дізналися як залучити й де шукати потенційних туристів, як можна використати природні та 
рукотворні об’єкти, наявність відомих чи цікавих людей, а також те, що основа успіху на 
цьому ринку – творчий підхід. А голова Житомирської обласної спілки сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму Олександр Леонідович Щербина поділився власним досвідом 
створення і функціонування садиби «Сила», що в с.Кустин Бердичівського району. Родині 
Олександра Леонідовича вдалося з нуля, у вимираючому селі, створити осередок відпочинку 
і тим самим надати новий поштовх для розвитку цієї місцевості. Олександр Щербина озвучив 
7 кроків, які має пройти кожен, хто вирішив розпочати діяльність у сфері сільського туризму 
та деталізував кожен з них.  

Ще один тренінг з учасниками, які  були присутні на першому-другому тренінгу та 
виявили поглибити свої знання з даної тематики, було проведено  12.02.2019 року. 

Під керівництвом  члена Громадської ради Мухіної Лариси Миколаївни було 
виготовлено банер із зображенням карти туристичного маршруту Баранівської громади.  15 
лютого 2019 року на площі Волі в Баранівці відбулось урочисте відкриття інформаційного 
стенду «Туристичний маршрут «Органічний простір Баранівської міської ОТГ». Учні 
Баранівської гімназії розповіли присутнім про кожен туристичний об’єкт громади, а артисти 
міського Будинку культури ім. А.Пашкевича організували музичний супровід дійства. На жаль 
в результаті сильного вітру основа банеру була зламана, але зусиллями  членів Громадської 
ради та завдяки  працівникам відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 
Баранівської міської ради  банер було встановлено.  

Протягом 2019 року члени ГР провели опитування жителів громади для підбору вихідних 
даних в процесі розробки місцевого плану економічного розвитку.  Всього було опитано 600 
респондентів по м. Баранівка та 12 старостинських округах.  



Одне із засідань Громадської ради було присвячене  святкуванню Дня міста та 
можливостям  членів Громадської ради долучитись до святкування. Членами ГР була 
вироблена пропозиція організації «міста майстрів». Було опитано потенційних майстрів та 
майстринь Баранівської ОТГ, які могли б виставити свої  вироби. Свою виставку організували 
і члени ради - Мухіна Лариса, Сюгай Оксана. 

 В даний час Громадська рада працює над ідеєю створення молодіжного центру 
(простору), де молодь зможе розвивати та реалізовувати свої здібності. Заплановано провести 
ряд акцій, зокрема соціального характеру. 
 

В. о. голови Громадської ради                                                                        С. С. Побережник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
27.11.2019                                                                                                                         № 246 
 
Про затвердження заходів щодо  
відзначення Міжнародного Дня  
людей з інвалідністю 
 

З метою відзначення на території Баранівської об’єднаної територіальної громади 
Міжнародного Дня людей з інвалідністю, проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН, та 
привернення уваги громадськості до проблем інвалідів, керуючись ст.34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити заходи щодо відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю, що 
додаються. 

 2. Виконавчому апарату та структурним підрозділам міської ради забезпечити 
виконання затверджених заходів у встановлені терміни. 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.) та відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку інвестицій та закупівель міської ради 
(Цимбалюк Л. А.) забезпечити фінансування вище зазначених заходів в межах кошторисних 
призначень. 

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

 

Перший заступник міського голови                                                          Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО    
рішення виконкому 

                                                                                                          від  27.11.2019 № 246  
 

ЗАХОДИ 
щодо відзначення Міжнародного Дня людей з інвалідністю 

 
1.Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких осіб з 
інвалідністю та сімей, в яких двоє і більше осіб мають інвалідність, для поліпшення 
соціально-побутового обслуговування та надання матеріальної підтримки.  

                                                                       Управління соціального захисту              
                                                                       населення Баранівської міської ради        
                                                                       листопад-грудень 2019 року 
 
2. Провести «День відкритих дверей» у центрі реабілітації Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. 
                                                                       Управління соціального захисту                                                        
                                                                       населення Баранівської міської ради   
                                                                       листопад-грудень 2019 року  
3. Проведення опитування щодо організації роботи багатофункціонального центру 
реабілітації.  

                                                                       Управління соціального захисту  
                                                                       населення Баранівської міської ради  
                                                                       постійно 

 
4. Забезпечити людям з обмеженими фізичними можливостями переважне право на 
влаштування до будинків-інтернатів та зарахування на соціально- побутове обслуговування 
до управління соціального захисту населення Баранівської міської ради.  
                                                                       Управління соціального захисту  
                                                                       населення Баарнівської міської ради  
                                                                       постійно  

 
5. З метою поліпшення  матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю, 
надання їм необхідних видів соціальної допомоги,  натуральної допомоги продуктами 
харчування, медичними засобами, промисловими і господарськими товарами.                            
                                                                       Управління соціального захисту  
                                                                       населення Баранівської міської ради 
                                                                       постійно  
6. Продовжувати роботу щодо створення вільного доступу для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення громади (облаштування 
пандусами, пониження бордюр, тощо).  

                                                                        Відділу благоустрою та житлово-            
                                                                        комунального господарства міської  
                                                                        ради, структурні підрозділи міської ради   
                                                                        постійно 
 
7. Забезпечити широке висвітлення в місцевих засобах масової інформації заходів, 
присвячених Міжнародному дню людей з інвалідністю та розміщення публікацій з питань 



соціального захисту людей з інвалідністю з метою виховання в дітей та жителів громади 
толерантності, чуйності до людей з особливими потребами.  

                                            Відділ організаційно-кадрової 
                                                                       роботи міської ради  
                                                                       постійно 
 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

27.11.2019                                                                                                                           № 247 

Про затвердження заходів до  
новорічних та різдвяних свят  
 

З метою організації змістовного дозвілля жителів громади у новорічні та різдвяні дні 
2019-2020 рр., виховання молоді у дусі поваги до народних традицій, керуючись пп. 3 п б ч 1 
ст. 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо проведення новорічних та різдвяних свят, що додаються.  

2. Затвердити порядок проведення конкурсу «Найкраща ялинкова прикраса» та склад журі, що 
додаються. 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 27.11.2019 № 247 

ЗАХОДИ   

щодо проведення новорічних та різдвяних свят 

1. Забезпечити проведення новорічних та різдвяних свят, народних обрядів, розваг, 
спортивно-масових заходів на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 

                                                                                        Відділи: освіти та  культури, сім’ї,  

                                                                                молоді та спорту міської ради 

                                                                                         Грудень  2019 р – січень 2020 року   

2. Прикрасити міську новорічну ялинку на Площі Волі.   

                                                                                              Відділ благоустрою та 

                                                                                              житлово-комунального господарства 

                                                                                              міської ради 

                                                                                              До 19 грудня 2019 року  

3. Підготувати вітальні листівки з новорічними та різдвяними святами, тексти привітань та 
забезпечити розсилання поздоровлень та розміщення в засобах масової інформації. 

                                                                                             Відділ організаційно-кадрової 

                                                                                             роботи міської ради 

                                                                                             До 16 грудня 2019 року   

4. Забезпечити виготовлення та розміщення тематичних постерів на білборд та сіті-лайт з 
нагоди новорічних та різдвяних свят. 

                                                                                               Відділ організаційно-кадрової 

                                                                                               роботи міської ради 

                                                                                               До 16 грудня 2019 року   

5. Забезпечити придбання привітальних листівок, новорічних призів та подарунків.  

                                                                                     Відділи: бухгалтерського обліку 

                                                                           та економічного розвитку,  

                                                                           інвестицій та закупівель та 

                                                                         культури, сім’ї, молоді та  



                                                               спорту міської ради 

                                                                                               Грудень  2019 р – січень 2020 року   

6. Провести урочисте відкриття міської новорічної ялинки на Площі Волі за участю трудових 
колективів міської ради, підприємств, установ і організацій, а також громадян міста.   

                                                                                              Відділи: благоустрою та 

                                                                                              житлово-комунального господарства 

                                                                                               та організаційно-кадрової  

                                                                                               роботи міської ради 

                                                                                               19 грудня 2019 року  

7. Організувати та провести театралізовані заходи, новорічно-різдвяні концертні програми 
для дітей в клубних установах громади та в міському Будинку культури ім. А. Пашкевича.   

                                                                                      Відділи: освіти та  культури, сім’ї,  

                                                                              молоді та спорту міської ради 

                                                                                              грудень 2019 року   

8. Провести конкурс «Найкраща ялинкова прикраса» та нагородити переможців. 

                                                                                             Відділи: освіти та  культури, сім’ї, 

                                                                                молоді та спорту, організаційно- 

                                                                           кадрової роботи міської ради 

                                                           18 грудня 2019 року 

9. Організувати роботу «Резиденції Святого Миколая» в приміщенні «Джерельце» за 
окремим графіком роботи. 

                                                                                            Відділи: культури, сім’ї, 

                                                                                  молоді та спорту та організаційно- 

                                                                          кадрової роботи міської ради,  

                                                                              КП «Баранівський міжшкільний 

                                                      ресурсний центр» 

                                                             14-19 грудня 2019 року 

10. Організувати та провести щорічну виставку художніх робіт «Різдвяний вернісаж».     

                                                                                            Відділ культури, сім’ї, 

                                                                            молоді та спорту міської ради;  



                                                                 творча спілка «Розмай» 

                                                                                            11 січня 2020 року   

11. Забезпечити встановлення новорічних ялинок у закладах освіти Баранівської міської 
ОТГ. Провести в даних закладах Новорічні ранки.                                                                                               

                                                                                            Відділи: благоустрою та житлово-                              

                                                                                            комунального господарства 

                                                                                            та освіти міської ради 

                                                                                            Грудень 2019 року  

12. Провести в закладах освіти міської ради роз’яснювальну роботу щодо профілактики 
респіраторних та інфекційних захворювань серед вихованців даних закладів.    

                                                                                            Відділ освіти міської ради 

                                                                                            Грудень 2019 року - січень 2020 року   

13. Запропонувати підприємницьким і комерційним структурам, громадським, благодійним, 
політичним і релігійним організаціям надати посильну допомогу дітям – сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування.   

                                                                                            Управління соціального захисту  

                                                                                            населення та служба у справах дітей 

                                                                                            міської ради 

                                                                                            Грудень 2019 року – січень 2020  року   

14.Організувати та провести театралізоване дійство «Україна колядує» за участю творчих 
колективів громади. 

                                                                                            Відділ культури, сім’ї, 

                                                                           молоді та спорту міської ради                         

                                                                                            11 січня 2020 року   

15.Організувати та провести концертно-розважальну програму, культурно-мистецькі заходи 
біля міського Будинку культури з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового. 

                                                                                            Відділ культури, сім’ї, 

                                                                           молоді та спорту міської ради                         

                                                                                            11 січня 2020 року   

16. Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з нагоди 
відзначення на території Баранівської громади новорічних та різдвяних свят. Заборонити рух 



автотранспорту, а саме: 19 грудня 2019 року на площі Волі з 15-30 год. до закінчення свята 
(орієнтовно до 17-00 год.) з перекриттям вулиць Пашкевича, Першотравенської, Звягельської. 

                                                                                            Відділ організаційно-кадрової                                              

                                                                                            роботи міської ради 

                                                                                            До 10 грудня 2019 року  

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 27.11.2019 № 247 

 

Порядок проведення конкурсу 

“Найкраща ялинкова прикраса” 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Конкурс «Найкраща ялинкова прикраса»  (далі – конкурс)  проводиться до Дня Святого 
Миколая та відкриття міської новорічної ялинки з метою широкого залучення юних авторів 
до творчого розвитку, самовдосконалення, забезпечення передноворічного настрою, а також 
мати змогу переможцям конкурсу прикрасити ялинку власними руками, продемонструвати 
свої творчі здібності, оригінальний стиль мешканцям Баранівської громади.  

1.2. Організатором і керівником конкурсу є Баранівська міська рада. Переможців конкурсу 
визначає журі, склад якого затверджений рішенням виконавчого комітету Баранівської 
міської ради від 27.11.2019 р. № 247. 

1.3. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Баранівської 
міської ради http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/. 

 2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

 2.1. Завданнями конкурсу є:  - виявлення та підтримка талановитих авторів-початківців, 
заохочення їх до подальшої творчої праці;   - сприяння розвитку та реалізації творчих 
ініціатив юних (молодих) митців;  - популяризація дитячої творчості;  - обмін творчим 
досвідом. 

 3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ  

3.1. До участі в конкурсі запрошуються вихованці гуртків та учні шкіл громади віком від 5 
до 16 років.              

 4.ОРГАНІЗАЦІЯ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 4.1. Участь у конкурсі є безкоштовною.  

4.2. Термін проведення конкурсу: з  1 грудня по 15 грудня 2019 року.  

4.3. Роботи на конкурс приймаються до 15 грудня (включно) 2019 року.  

4.4. Визначення переможця конкурсу відбудеться 17 грудня 2019 року.  

4.5. Переможець конкурсу власноручно прикрасить новорічну ялинку своїм винаходом 
(іграшкою). 



4.6. Вимоги до параметрів іграшки: висота – приблизно 50 сантиметрів, ширина – приблизно 
30 сантиметрів; іграшку бажано подавати на мотузці або на гачку, що її можна було повісити 
на ялинку для експонування.  

4.7. Конкурсні роботи передаються автором до виконавчого комітету Баранівської міської 
ради за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 (2-й поверх).   

5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
КОНКУРСУ  

5.1. Роботи, прийняті до розгляду членами журі, оцінюються за такими критеріями:  

 - оригінальність стилю;  

 - досконалість форми;  

 - неординарність творчої думки, новаторство.   

5.2. Журі конкурсу визначає переможців і призерів конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце).  

5.3. Переможці конкурсу отримають премію, за перше, друге та третє місця, яку визначає 
журі та затверджується розпорядженням міського голови. Загальна сума коштів для 
отримання премії становить 5000 грн. 

5.4. Журі має право розділити переможців за віковою категорією 5-8 років; 9-12 років; 13-16 
років, за номінаціями «Трудомісткість виконання»,  «Оригінальність», «Втілення творчого 
задуму», «Естетичний смак», «Креативність» або визначити декілька переможців (І, ІІ, ІІІ 
місце).  Переможцям вручаються дипломи та грошові винагороди. 

5.5. Діти які прийняли участь в конкурсі але не стали призерами отримують подяку від 
міського голови.  

5.6. Інформація про підсумки конкурсу публікується на веб-сайті Баранівської міської ради 
http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/.     

 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 27.11.2019 № 247 

СКЛАД ЖУРІ 

міського  конкурсу  «Найкраща ялинкова прикраса» 

Кокітко Наталія Володимирівна                        - перший заступник міського голови, голова  

                                                                                 журі  

Савчук  Василь Андрійович                              - заступник міського голови, заступник голови  

                                                                                журі 

Завадська Жанна Сергіївна                                - головний спеціаліст з організаційної роботи, 

                                                                                секретар журі  

Члени журі: 

 Бенкіна Тетяна  Григорівна                                - керівник гуртка міського Будинку  

                                                                                дитячої творчості 

Воробей Оксана Борисівна                                 - завідуючий методичним кабінетом 

                                                                                відділу освіти           

Куцан Людмила Леонідівна                               - керуючий справами виконкому 

Костецька Олена Дмитрівна                              - начальник відділу організаційно- 

                                                                                кадрової роботи 

Самчук Олександр Валентинович                    - секретар міської ради,  

Цимбалюк Людмила Анатоліївна                    - головний бухгалтер відділу бухгалтерського  

                                                                               обліку та економічного розвитку, 

                                                                               інвестицій та закупівель 

Кравчук Володимир Ігорович                          - викладач Баранівської школи №2  

                                                                              ім. О. Сябрук, керівник художньої  

                                                                               спілки «Розмай» 

Бабіч Тетяна Володимирівна                          - керівник гуртка    міського Будинку  

                                                                            дитячої творчості 

                                                         

Керуючий справами виконкому                                                                               Л. Л. Куцан 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.11.2019                                                                                                                           № 248 

 

Про погодження дозволу  
на реконструкцію квартир  
 

Розглянувши заяву громадян про погодження дозволу на реконструкцію квартир, 
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 Дарій Валентині Семенівні, Дарій Василю Васильовичу, Оліярській 

Галині Василівні на реконструкцію квартири ХХХХХХХ.  
2. Погодити дозвіл Дарій Валентині Семенівні на реконструкцію квартири 

ХХХХХХХХХ.  
3. Рекомендувати Дарій В.С., Дарій В.В., Оліярській Г.В.: 

-замовити виготовлення проектної документації на реконструкцію 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. 

4. 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 

27.11.2019                                                                                                                           № 249 
 
Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  
 

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

 
ВИРІШИВ: 
1.   Надати дозвіл Ільчук Ользі Іванівні, на встановлення: 
1)одної тимчасової споруди для впровадження підприємницької діяльності на земельній 
ділянці за адресою: вул. Звягельська, 19, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської 
області. 
2)двох зблокованих тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на 
земельній ділянці за адресою: І пров. Софіївський, 30, м. Баранівка, Баранівського району, 
Житомирської області. 
2.   Зобов’язати Ільчук О.І.: 
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданих тимчасових споруд 
будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з 
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-
геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду у повній відповідності до 
паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 
споруди. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.11.2019                                                                                                                           № 250 

 

Про надання дозволу  
на будівництво греблі  
 

Розглянувши заяву Савича Артема Володимировича про надання дозволу на 
будівництво греблі за межами смт. Полянка, на власній земельній ділянці, керуючись ст. 31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Савичу Артему Володимировичу на будівництво греблі на власній земельній 
ділянці за межами смт. Полянка Баранівського р-н., Житомирської обл. 

2. Рекомендувати Савичу А.В.: 
-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 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 

27.11.2019                                                                                                                           № 251 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого 
майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, керуючись ст.31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Ярослава Мудрого, 40 який належить на 
праві власності ХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Ярослава Мудрого, 46, м. Баранівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Табори вул. Івана Франка, 2 який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Польова, 1, с. Табори» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти квартирі в м. Баранівка Баранівське лісництво, кв.1, який належить на праві 
сумісної власності ХХХХХХХ  нову поштову адресу: «вул. Лісництво, 3, кв.1, м. Баранівка» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Фарфорова, 4, кв.3, який належить на 
праві власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «пров. Фарфоровий, 4, кв.3, м. Баранівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5. Присвоїти нежитловій будівлі сушка з прибудовою в м. Баранівка вул. Звягельська, 120 який 
належить на праві власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Звягельська, 120-Л, м. 
Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти нежитловій будівлі контора в м. Баранівка вул. Звягельська, 120 який належить 
на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Звягельська, 120-К, м. 
Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
7.  Зобов’язати ХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
8.   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 

27.11.2019                                                                                                                           № 252 

Про затвердження висновку органу опіки 
та піклування щодо надання згоди на поміщення 
до психоневрологічного закладу 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону 
України «Про психіатричну допомогу», постановою КМУ від 26.06.2019р. № 576 «Порядок 
надання соціальних послуг особам з інвалідністю, які страждають на психічні розлади, 
рішення Садгірського районного суду м. Чернівці від 12 серпня 2002 р. щодо визнання 
Волошина О.В. недієздатним, висновка психіатрично лікарської – консультативної комісії 
Житомирської обласної психіатричної лікарні №1  від 13.06.2019р. № 605,  довідки для 
направлення  інвалідів в будинок – інтернат Житомирської спеціалізованої міжрайонної 
психіатричної МСЕК від 21.06.2019 р., враховуючи висновок органу опіки та піклування при 
виконкомі Баранівської міської ради щодо надання згоди на поміщення до  
психоневрологічного закладу для соціального захисту Волошина Олександра Вячеславовича, 
ХХХХХХХХ від 20 листопада 2019 року, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради щодо надання згоди на поміщення Волошина Олександра 
Вячеславовича, ХХХХХХХХ, інваліда з дитинства 1 «Б» групи, недієздатного, до 
психоневрологічного закладу для соціального захисту. 

2. Зобов’язати опікунів  Боженко Наталію Василівну та  Степанюк Тетяну 
Олександрівну, після поміщення  до психоневрологічного закладу для соціального захисту 
їхнього підопічного, Волошина Олександра Вячеславовича, ХХХХХХ., згідно п.1 ст.72 
«Цивільного Кодексу України» дбати про збереження та використання майна підопічного в 
його інтересах. 

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 27.11.2019 № 252 

 

Висновок 

органу опіки та піклування  при виконавчому комітеті Баранівської міської ради  

щодо надання згоди на поміщення до психоневрологічного закладу для соціального захисту 

 Волошина Олександра Вячеславовича, ХХХХХХХХХ  

від 20 листопада 2019 року 

 

Розглянувши заяви Боженко Наталії Василівни, ХХХХХХХ., та  Степанюк Тетяни 
Олександрівни, ХХХХХХ., опікунів, жителів м. Баранівка щодо надання згоди органу опіки 
та піклування на поміщення до психоневрологічного закладу Волошина Олександра 
Вячеславовича, ХХХХХХХ та заслухавши інформацію представника Управління 
соціального захисту населення, розглянувши необхідний пакет документів з’ясовано 
наступне:  

Волошин Олександр Вячеславович на обліку у психіатра ХХХХХХХХ Після смерті 
батька Волошина Вячеслава Олександровича, який помер ХХХХХ,  стан хворого погіршився, 
став себе вести більш агресивно, почав втікати з дому, що несло загрозу як рідним так і 
оточуючим.  З квітня місяця перебуває на лікуванні у Житомирській психіатричній лікарні. 

Виходячи з вищевказаного,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.23 Закону України «Про психіатричну допомогу», постановою КМУ від 
26.06.2019р. № 576 «Порядок надання соціальних послуг особам з інвалідністю, які 
страждають на психічні розлади», згідно рішення Садгірського районного суду м. Чернівці від 
12 серпня 2002 р. щодо визнання Волошина О.В. недієздатним, висновка психіатрично 
лікарської – консультативної комісії Житомирської обласної психіатричної лікарні №1 від 
13.06.2019р. № 605,  довідки для направлення  інвалідів в будинок – інтернат Житомирської 
спеціалізованої міжрайонної психіатричної МСЕК від 21.06.2019 р., орган опіки та піклування 
вважає за доцільне: 

1. Надати згоду на поміщення до психоневрологічного закладу Волошина Олександра 
Вячеславовича, інваліда з дитинства 1 «Б» групи, недієздатного, до психоневрологічного 
закладу для соціального захисту. 

2. Згідно п.1 ст.72  «Цивільного кодексу України» зобов’язати опікунів після поміщення 
Волошина Олександра Вячеславовича до психоневрологічного закладу для соціального 
захисту дбати  про збереження та використання майна підопічного в його інтересах.  

 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

27.11.2019                                                                                                                           №  253  

Про погодження кандидатури  
Свінціцької Олени Миколаївни  
на присвоєння почесного звання  
України «Мати-героїня»  
 
 Керуючись Законом України “Про державні нагороди України”, Указом Президента 
України №476 “Про почесні звання України”, №138/2003 “Про порядок представлення до 
нагородження та вручення державних нагород України”, №284/2016 «Про внесення змін до 
Положення про почесні звання України», ст.39 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", розглянувши заяву з необхідними документами Свінціцької О.М., жительки с.Явне, 
враховуючи рішення комісії по визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання 
України «Мати-героїня» (протокол №3 від 12.11.2019р.), виконавчий комітет Баранівської 
міської ради,  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити кандидатуру Свінціцької Олени Миколаївни, ХХХХХХХ, жительки 
ХХХХХХ для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня».  

2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) направити клопотання та 
нагородний лист до Баранівської районної державної адміністрації щодо присвоєння 
Свінціцькій Олені Миколаївні почесного звання України «Мати-героїня».  

3. 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 

27.11.2019                                                                                                                           № 254 

Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету міської ради №199 від  25.10.2016 
«Про затвердження порядку визначення 
вартості та надання платних послуг,  
що надаються міським Будинком  
культури  ім. А.  Пашкевича»  
 
   З метою створення більш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та 
інтелектуальних потреб населення, організації змістовного дозвілля, підвищення соціально-
культурної активності населення міста Баранівка та формування додаткового джерела 
фінансування міського Будинку культури ім. А. Пашкевича, керуючись Бюджетним 
кодексом України, Законом України “Про культуру”, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”, 
наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України та Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 “Про 
затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 
заснованими на державній та комунальній формі власності”, ст. 32 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування у Україні», виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ:  

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради №199 від  25.10.2016 
«Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг, що надаються 
міським Будинком культури  ім. А.  Пашкевича», а саме п. 2 викласти у новій редакції:  
 
«2. Затвердити вартість платних послуг,  що надаються міським Будинком культури ім. А. 
Пашкевича згідно з додатком». 

2. Дане рішення виконавчого комітету затвердити на черговому засіданні сесії міської ради.  

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 27.11.2019 №254 

  

Вартість платних послуг, що надаються міським 

Будинком культури ім. А. Пашкевича 

№ 
п/п  

 

Найменування послуги Одиниця виміру  
 

Ціна (грн.)  
 

1 Проведення  музичних постановок, 
концертів, виступів  оркестру,  
артистичних груп, творчих 
колективів та окремих артистів   

 

  

1.1 Концерт 1 концерт 1200 
1.2 Виступ хорового колективу 1 номер 375 
1.3 Виступ артистичної групи: 

квартету 
тріо  
дуету 

1 номер  
200  
175 
150 

1.4 Виступ окремого виконавця 
(артиста) 

1 номер 140 

2 Розроблення  сценаріїв,  
постановочна  робота і проведення 
заходів за заявками підприємств, 
установ та організацій     
 

  

2.1 Розроблення сценарію: 1 сценарій  
 - культурно-масового  заходу 

(концерту, фестивалю, свята тощо  
 

 1000  
 

 - індивідуального обрядового заходу    400  
 

2.2. Постановочна робота 1 захід 1200  
 

2.3 Забезпечення звукоакустичного 
супроводу заходу 

1 година 250 

2.4 Послуги ведучого   1 захід 250 
3 Проведення концертів художньої 

самодіяльності 
1 концерт 1200  

 
4 Надання    послуг    з   організації   

та/або   проведення культурно-
масових заходів, науково-
практичних конференцій, семінарів, 
майстер-класів, фестивалів,  
виставок тощо. Надання в оренду 
приміщень Будинку культури для 
проведення вистав, театральних та 
музичних постановок, концертів, 

1 година  



фестивалів, естрадних шоу, 
циркових вистав, дискотеки, 
демонстрації кінофільмів для 
постановок артистичних труп, 
оркестрів та окремих виконавців  
 

4.1 Глядацький зал 1 година 1200 
4.2 Малий зал 1 година 500 
4.3 Хоровий зал/танцювальний зал 1 година 450 
5 Прокат музичних інструментів, 

сценічних костюмів, реквізиту 
  

5.1 Прокат сцени 1 доба 500 
5.2 Прокат сценічних костюмів 1 костюм/ 1 доба  120 
5.3 Прокат музичного обладнання 1 ком 500 

 

  Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

27.11.2019                                                                                                                           № 255 

Про затвердження заходів щодо  
відзначення Дня вшанування  
учасників ліквідації наслідків  
аварії на Чорнобильській АЕС 
 

З метою відзначення на території Баранівської об’єднаної територіальної громади  
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, керуючись 
ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 
ВИРІШИВ:  

1. Затвердити заходи щодо відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, що додаються. 
 
2. Виконавчому апарату та структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання 
затверджених заходів у встановлені терміни. 

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

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                          від 27.11.2019 №255 

 
ЗАХОДИ 

щодо відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 

 
1. Організація зустрічі учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 
керівництвом міської  ради,  управлінням соціального захисту населення міської ради, 
управлінням праці та соціального захисту населення Баранівської РДА, Баранівський відділ 
обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного 
управління Пенсійного фонду України в Житомирській області. 

                                                                         Міська рада 
                                                                         13 грудня  2019 року 
 
2. Покладання квітів до пам’ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС «Подвигу 
тих, хто врятував світ». 

                                                                        Міська рада, структурні  
                                                                        підрозділи міської ради   
                                                                        13 грудня  2019 року 
 

3. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання ліквідаторів на 
Чорнобильській АЕС, які потребують надання соціальної допомоги, натуральної допомоги 
одягом, промисловими і господарськими товарами.  

                                                                     Управління соціального захисту              
                                                                     населення Баарнівської міської ради,                   
                                                                     громадська  організація  
                                                                     «Баранівська Спілка  
                                                                     Чорнобиль-94»        
                                                                     грудень 2019 року 
 
4. Надавати громадській організації «Баранівська Спілка Чорнобиль-94», при потребі, 
допомогу в  проведенні запланованих заходів. 
                                                                     Управління соціального захисту                                                      
                                                                     населення Баранівської  міської ради   
                                                                     постійно  
 

 

Керуючий справами виконкому                                                                          Л. Л. Куцан 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.11.2019                                                                                                                          № 256 
 

Про нові тарифи на послуги  

з вивезення твердих побутових відходів  

для жителів селища та сіл  

Баранівської громади  

(проєкт регуляторного акта) 

  

         Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 
України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів», враховуючи  рішення громадських слухань, які відбулися по 
всіх населених пунктах громади по даному питанню, з метою затвердження нових тарифів на 
послуги з вивезення твердих побутових відходів для селища та сіл Баранівської громади,  
виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття  рішення виконавчого комітету міської ради 
як проєкту регуляторного акта такого змісту:  

«1. Встановити нові тарифи  на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що 
надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 
міської ради для селища та сіл Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, у 
розмірі 15 грн./міс. з одного домогосподарства.  

2. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення твердих побутових відходів від 
домогосподарств для одиноких громадян та інвалідів 1-2 групи, які проживають одиноко. 

 3.Врахувати, що тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх 
податків та обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.01.2020 року після офіційного 
опублікування проєкту регуляторного акта в засобах масової інформації. 

4. Рішення виконавчого комітету міської ради № 161 від 31.07.2018 року «Про встановлення 
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл 
Баранівської громади»  вважати таким, що втратило чинність». 

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

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

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

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

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 



АНАЛІЗ 

регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради  
«Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

для жителів селища та сіл Баранівської громади» 

Назва регуляторного органу                               Баранівська міська рада  

Назва документу                                                  Аналіз регуляторного впливу 

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

Контактний телефон                                           (04144) 42035  

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

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

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

На території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади вивезенням твердих 
побутових відходів займається Баранівська міська рада (відділ благоустрою та ЖКГ). 
Рішенням громадських слухань, які відбулися по всіх населених пунктах Баранівської 
громади по даному питанню, погоджено затвердження тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів для селища та сіл Баранівської громади у розмірі 15 грн./міс. з 
одного домогосподарства (з урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів). 
Застосування діючих тарифів не відповідають фактичним витратам Баранівської міської 
ради, а подальше здійснення господарської діяльності в існуючих умовах може призвести до 
виникнення негативних наслідків. Таким чином, зазначена проблема потребує усунення 
шляхом прийняття рішення виконкому Баранівської міської ради «Про нові тарифи на 
послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської 
громади».  

 2.Визначення цілей місцевого регулювання:  

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

визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів;  

ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;  

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

сприяння ефективності в роботі у сфері вивезення побутових відходів;  

 забезпечення надходжень до бюджету громади.          

Метою здійснення місцевого регулювання є забезпечення діяльності надавача послуг та якісне 
надання послуг споживачам - у повному обсязі. Застосування нових тарифів, які пропонується 
затвердити рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради, забезпечить своєчасну 
виплату заробітної плати працівникам відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства, а також придбання необхідних матеріальних ресурсів для надання якісних 
послуг споживачам та  сплату податків до бюджету.  



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

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

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

4. Механізм реалізації мети:      

 Вказану проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішенням виконавчого 
комітету Баранівської міської ради нових тарифів на вивезення твердих побутових відходів 
для жителів селища та сіл Баранівської громади, які надаються міською радою (відділ 
благоустрою та ЖКГ), виходячи із вартості 1м3 побутових відходів на рівні економічно-
обґрунтованих витрат для здійснення поточних витрат. Запропонований вихід із ситуації, що 
склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, 
адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та 
врахування громадської думки. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Баранівської 
міської ради та в місцевій пресі, і після цього набуває чинності.    

5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження 
запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості проведення й виконання вимог 
регуляторного акту. Запропоновані тарифи дадуть можливість відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства своєчасно оплачувати за паливно-мастильні матеріали, 
запасні частини для ремонту машин, оплачувати податки до бюджету та встановити заробітну 
плату працівникам, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів, гарантовану 
галузевою угодою, враховуючи прожитковий мінімум в Україні, а також, як наслідок, 
задоволення інтересів споживачів в наданні якісних послуг.   

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту:      

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

7. Визначення показників результативності регуляторного акту:     

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

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

 стабільність в наданні послуг з вивезення твердих побутових відходів;   



 збалансованість економіки підприємства-надавача послуг.  

8. Обґрунтування запропонованого  терміну дії регуляторного акту:     

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

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

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

  10.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проєкту регуляторного 
акту: поштова адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Соборна,20, Баранівська 
міська рада. електронна адреса: bmeriya@ukr.net телефон: (04144) 4-20-35. 

 

Керуючий справами виконкому                                                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.11.2019                                                                                                                         № 257 

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  12.11.2019  №  294-од «Про 
надання дозволу на розміщення цирку Шапіто та проведення попередньої рекламної кампанії 
в м. Баранівка» та від 01.11.2019 №280-од «Про затвердження заходів щодо підготовки та 
відзначення Дня працівників сільського господарства», що додаються. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                        від 27.11.2019 №257 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

12.11.2019                                                                                                  № 294-од 
 
 

Про надання дозволу на розміщення  
цирку Шапіто та проведення попередньої  
рекламної кампанії в м. Баранівка 
 
 

Розглянувши звернення Державного підприємства «Дирекція пересувних циркових 
колективів України», щодо розміщення цирку-шапіто «Орбіта» та проведення попередньої 
рекламної кампанії в м. Баранівка, керуючись п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 
            1. Надати дозвіл головному адміністратору Державного підприємства «Дирекція 
пересувних циркових колективів України» в особі Єрмаковій Наталії Юріївні на розміщення 
цирку-шапіто «Орбіта» на період з 20.11.2019 р. по 22.11.2019р. по вулиці Звягельська, 7є, м. 
Баранівка. 
              2. Надати дозвіл головному адміністратору Державного підприємства «Дирекція 
пересувних циркових колективів України» в особі Єрмаковій Наталії Юріївні на проведення 
комплексу рекламної кампанії та розміщення тимчасової каси попереднього продажу квитків 
в м. Баранівка. 
              3. Персональну відповідальність на час роботи цирку за безпечне проведення 
монтажних та ремонтних робіт, за стан охорони праці та пожежну безпеку, за організацію 
безпечної експлуатації електроустановок та громадський порядок покласти на головного 
адміністратора цирку-шапіто «Орбіта» Єрмакову Наталію Юріївну. 
              4. Зобов’язати адміністрацію цирку-шапіто «Орбіта» утримувати місце розміщення 
цирку-шапіто з прилеглою територією в належному санітарному стані та укласти договір на 

вивезення сміття з відділом благоустрою Баранівської міської ради. 
              5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчук В.А.. 
 
 
 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                          від 27.11.2019 №257 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  
 01.11.2019 р.                                                                                              № 280-од 
 

 
Про затвердження заходів  
щодо підготовки та відзначення  
Дня працівників сільського господарства 
 
 

З метою відзначення Дня працівників сільського господарства України, 
керуючись п. б пп.3 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:  

1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення в місті Баранівка 
Дня працівників сільського господарства, що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та відзначення в місті Баранівка 
Дня працівників сільського господарства у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня 
працівників сільського господарства (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 покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. 
Кокітко.    
 

Міський голова                                                                                  А. О. Душко  
 
 
 



                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                Розпорядження міського голови  

                                                                                                від 01.11.2019  №280-од 

Заходи 

щодо підготовки та відзначення                                                                                  
Дня працівників сільського господарства 

  
1. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення Дня працівників сільського 
господарства на території м.Баранівка за участю художньої самодіяльності артистів міського 
Будинку культури ім.А. Пашкевича. 

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

                                                  
                                                     Листопад 2019 року 

 
2. Забезпечити придбання призів, вручення подяк та грамот. 

                                                                          Відділи: культури, сім’ї, молоді  
                                                          та спорту міської ради,  

                                                                     відділ організаційно-кадрової  
                                                     роботи міської ради 

 
                                                   Листопад 2019 року  

 
3. Виготовити та розповсюдити оголошення. 

                                                                                  Відділ організаційно-кадрової роботи                        
                                        міської ради 

                                                                                           
                                                                                             Листопад 2019 року 
 
4.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку у місці проведення заходу з нагоди 
відзначення на території м.Баранівка.   

                                                                                    Відділ організаційно-кадрової роботи  
                                          міської ради 

 
                                                                                              Листопад 2019 року 

 
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                        Л. Л.Куцан 
 

 

 

 



                                           Додаток  

                                                                                       розпорядження міського голови  

                                                                    від 01.11.2019 № 280-од 

 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та відзначення  
Дня працівників сільського господарства 

 

КОКІТКО 

Наталія Володимирівна                       перший заступник міського голови,                                                        

                                                                голова робочої групи 

САВЧУК 

Василь Андрійович                              заступник міського голови,                                                                    

                                                               заступник голови робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                   головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                                відділу організаційно-кадрової роботи, 

                                                                секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                 начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                               комунального господарства 

 

ВАСИЛЕВСЬКИЙ 

Олександр Вікторович                      заступник начальника відділу фінансів 

  

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                 начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

 

ОШАТЮК 

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

                                                              спорту 

 



ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                               провідний спеціаліст з інформаційної роботи                       

                                                               відділу організаційно-кадрової роботи  

 

САМЧУК 

Олександр Валентинович                  секретар міської ради 

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                        головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку                       

                                                              та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 

 

ШЕВЧУК  

Олена Григорівна                               начальник відділу містобудування, архітектури,          

                                                              земельних відносин та комунальної власності    

 

ШЛЯХТЕНКО 

В’чеслав Васильович                          директор міського Будинку культури ім.Пашкевича 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
27.11.2019                                                                                                                    № 258 

Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов та соціальний квартирний 
облік  
 

Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», пунктом 7 статті 9, пунктом 1 
статті 10, статтею 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», 
статтями 34,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, пунктів 15,20,26,45,46 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень 
в Українській РСР, пунктом 64 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008 року № 866, враховуючи висновок житлової комісії (протокол №27 від 
22.11.2019р.), розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 
22.11.2019 р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 

1. Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в позачергову 
чергу та на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла 
(соціальний квартирний облік) в позачергову чергу: 
-  дитину, позбавлену батьківського піклування Зелінську Тетяну Вікторівну, 

ХХХХХХХ, жительку ХХХХХХХ; 
- особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Тарасову Вероніку 

Сергіївну, ХХХХХХХХ, жительку ХХХХХХХХ. 
 

2. 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 
 
27.11.2019                                                                                                                              № 259 

Про надання статусу дитини-сироти  
малолітньому Зінчуку В.М.  
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради, враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 25.11.2019р., 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини-сироти Зінчуку Віталію Миколайовичу, ХХХХХХХХ, мати 
якого померла (свідоцтво про смерть ХХХХХ), а батько записаний відповідно до ч.1 
статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян ХХХХХХХ). 

 
2. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 

постійний контроль за умовами проживання та виховання Зінчука В.М. та щорічно до 
28 листопада готувати звіт про стан утримання, навчання та виховання дитини. 

 
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 

 

27.11.2019                                                                                                                                 № 260  

Про затвердження висновку органу 
опіки та піклування міської ради про 
доцільність позбавлення батьківських прав 

 
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України, Порядком 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол №12 від 25.11.2019 р.), виконавчий комітет міської ради  
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 
доцільність позбавлення батьківських прав Українця Романа Васильовича, ХХХХХХ 
відносно малолітньої доньки ХХХХХХХ. 
 

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

 
 
 
 
 Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 
 
 Керуюча справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                           від 27.11.2019 №260 

 
 

Висновок 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради  

про доцільність позбавлення батьківських прав  
Українця Романа Васильовича, ХХХХХХХ. відносно малолітньої доньки  

ХХХХХХХХХХ 
 
 До Баранівської міської ради надійшла заява гр. Присяжнюк Катерини Валентинівна 
щодо надання висновку органу опіки та піклування міської ради про доцільність позбавлення 
батьківських прав Українця Романа Васильовича, ХХХХХХХ відносно малолітньої Українець 
Іванни Романівни, ХХХХХХХХ через ухилення від виконання батьківських обов’язків. 
 З наданих заявницею документів з’ясовано та підтверджено наступну інформацію: 
 Присяжнюк Катерина Валентинівна, ХХХХХХ пенсіонерка, не працює, проживає та 
зареєстрована за адресою: ХХХХХХХХ. 
 ХХХХХХХ року померла донька заявниці Присяжнюк В.О., після смерті малолітня 
онука ХХХХХХХ залишена на проживання та утримання Присяжнюк Катерини 
Валентинівни. 
 Згідно характеристики в.о.староти Марківського старостинського округу Присяжнюк 
К.В.  характеризується з позитивної сторони, заяв та скарг не надходило. Постійно здійснює 
догляд за онукою. 
           ХХХХХХ навчається у ХХХХХХХ. Згідно характеристики навчального закладу 
ХХХХХ є старанною ученицею, систематично виконує домашні завдання. Бабуся приділяє 
належну увагу вихованню дитини, підтримує зв’язок з вчителями.  
 Зі слів Присяжнюк К.В., що підтверджується представниками старостату Українець 
Роман Васильович, батько дитини не бере участі у вихованні дитини, не забезпечує особисте 
спілкування з малолітньою, не піклується про її здоров’я, фізичний, духовний та моральний 
розвиток, вживаючи алкоголь має негативний вплив на доньку. Лише періодично Українець 
Р.В. надає матеріальну підтримку дитині.  
 Роман Васильович проживає за адресою: ХХХХХХХ, у нещодавно придбаному 
будинку, триває процес переоформлення документів. У спілкуванні з ним з’ясовано, що 
матеріально підтримує її, проте у зв’язку з роботою за кордоном спілкується з донькою рідко. 
Чоловік усвідомлює всю складність у вихованні доньки бабусею.  
            Згідно характеристики в.о.староти Марківського старостинського округу Українець 
Р.В. власної сім’ї немає, в суспільних місцях поводить себе задовільно, іноді вживає 
алкогольні напої. 
 Українець Р.В. нехтує рекомендаціями комісії щодо необхідності забезпечити дитині 
належний рівень життя, 24.10.2019р.  та  25.11.2019р. не з’явився на засідання, про що був 
повідомлений. 
 На засідання комісії з питань захисту прав дитини Присяжнюк Катерина Валентинівна 
інформувала про необхідність періодичного лікування Іванни, батько як законний 
представник постійно відсутній та створює цим проблеми, у лікуванні доньки участі не 
приймає.  
 На підставі вищевказаного, керуючись ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України, 
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 з 
метою захисту прав та інтересів дітей орган опіки та піклування Баранівської міської ради 
вважає за доцільне позбавити батьківських прав Українця Романа Васильовича ХХХХХХХХ. 



відносно малолітньої доньки Українець Іванни Романівни, ХХХХХ у зв’язку із ухиленням від 
виконання своїх обов’язків по вихованню дитини. 
 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.11.2019                                                                                                                                   № 261 

 

Про хід виконання рішення виконавчого комітету  
від 31.07.2019 року №175  
«Про доцільність позбавлення батьківських прав» 

 
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України, Порядком 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол №12 від 25.11.2019 р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) взяти до 
відома. 
 

2. Начальнику служби у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) підготувати висновок 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради про доцільність позбавлення 
батьківських прав Фасона Руслана Миколайовича, ХХХХХХХХ відносно малолітньої 
доньки ХХХХХХХ для подання до Баранівського районного суду.  
 

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 

 

27.11.2019                                                                                                                                   № 262 

Про затвердження списку посадових осіб органу 
опіки та піклування Баранівської міської ради, 
уповноважених складати протоколи про  
адміністративні правопорушення, інструкції 
з оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34, статтею 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту прав дитини на 
належне утримання», пунктом 1 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 
22.11.2019 р. щодо необхідності затвердження списку посадових осіб органу опіки та 
піклування, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, 
передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 184, ст. 18850 КУпАП, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити: 
1.1. Список посадових осіб органу опіки та піклування Баранівської міської ради, 

уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені 
ч.ч. 5, 6 ст. 184, ст. 18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно 
з додатком 1. 

1.2. Інструкцію з оформлення посадовими особами органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради матеріалів про адміністративні правопорушення згідно з 
додатком 2. 

 
2.Уповноважити начальника служби у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) 
здійснювати зберігання бланків протоколів про адміністративні правопорушення, їх 
видачу та ведення відповідного Журналу. 

 
3.Привести у відповідність з даним рішенням посадові інструкції осіб, уповноважених 
складати протоколи про адміністративні правопорушення. 

 
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 



 Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Баранівської міської ради 
від 27.11.2019 № 262 

 
 

СПИСОК 
посадових осіб органу опіки та піклування Баранівської міської ради, 

які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення 
передбачені частинами 5,6 статті 184, статтею 18850  Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 
 
 

№ 
Прізвище ім’я, по батькові 

посадової особи 
Посада 

1 
Кучинська 
Інна Володимирівна 

Начальник служби у справах дітей Баранівської 
міської ради 

2 
Сус 
Олександр Іванович 

Завідувач сектору опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах дітей Баранівської 
міської ради 

3 
Лисюк 
Ганна Володимирівна 

Головний спеціаліст служби у справах дітей 
Баранівської міської ради 

4 
Нікітчина 
Наталія Володимирівна 

Заступник начальника управління, директор 
центру надання соціальних послуг управління 
соціального захисту населення Баранівської 
міської ради 

 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Баранівської міської ради 
від 27.11.2019 № 262 

 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
з оформлення посадовими особами органу опіки та піклування  

Баранівської міської ради матеріалів про адміністративні правопорушення 
 

1. Ця Інструкція визначає процедуру складання уповноваженими посадовими особами 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради (далі – орган опіки та піклування) 
протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частин п’ятої, шостої статті 
184, статті 18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) (далі 
– протокол), оформлення інших матеріалів про адміністративні правопорушення та 
надсилання протоколів і матеріалів до районних, районних у місті, міських, міськрайонних 
судів. 

 
2. Протоколи складають посадові особи із числа працівників служби у справах дітей і 

посадові особи органу опіки та піклування, яким згідно з рішенням орану опіки та піклування 
надано повноваження на їх складання (далі – уповноважена посадова особа). 

 

3. Уповноважена посадова особа складає протокол у разі: 
 

- невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у 
вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини, 
у тому числі вчинене повторно протягом року після накладання адміністративного 
стягнення; 

- невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування, 
недопущення тим із батьків або тим з інших членів родини, з яким проживає дитина, 
або особою, яка проживає з тим із батьків (дитиною), посадових (службових) осіб 
органу опіки та піклування до обстеження умов проживання дитини, створення 
перешкод посадовим (службовим) особам органу опіки та піклування при здійсненні 
інших покладених на них законом повноважень. 
 
Зазначені адміністративні правопорушення можуть бути виявлені під час виконання 

посадовими особами органу опіки та піклування своїх посадових (службових) обов’язків та за 
результатами розгляду звернень фізичних і юридичних осіб. 

 
4. Протокол складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, 

яка вчинила правопорушення, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції із зазначенням 
відомостей відповідно до частини першої статті 256 КУпАП. 

 
5. Протокол складається у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, 

яка притягується до адміністративної відповідальності. 
 

6. Форма протоколу заповнюється друкованим способом або від руки розбірливим 
почерком. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до 
протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, 
яка притягається до адміністративної відповідальності. 

У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк.    
 

7. Якщо є свідки адміністративного правопорушення, у протоколі зазначаються їхні 
прізвища, імена, по батькові, адреси, які засвідчуються їхніми підписами. 



 
8. Уповноважена посадова особа зобов’язана роз’яснити особі, щодо якої складається 

протокол, її права та обов’язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, 
статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі. 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, засвідчує підписом 
ознайомлення її із вищезазначеними правами та обов’язками. Якщо особа відмовляється 
поставити свій підпис, у протоколі робиться відповідний запис, що засвідчується підписом 
уповноваженої посадової особи та підписами свідків (за їх наявності). 

 
9.  Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право висловити 

пояснення та/або зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і 
засвідчуються її підписом. Пояснення та зауваження можуть бути оформлені окремо, про що 
робиться запис у протоколі із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення 
та/або зауваження, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. 

 
10.  Протокол підписують уповноважена посадова особа, свідки правопорушення (за їх 

наявності) та особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відмови 
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в 
ньому робиться запис про таку відмову, який засвідчується підписом особи, яка склала 
протокол та підписами свідків (за їх наявності). 

 
11. Не пізніше ніж наступного робочого дня після складання протоколу уповноважена 

посадова особа реєструє його в журналі реєстрації протоколів про адміністративні 
правопорушення (додаток 2), який зберігається протягом строку, установленого законом. 

 
12. Протокол та інші матеріали, що стосуються адміністративного правопорушення, 

уповноважена посадова особа формує в окрему справу. 
 

13. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом не пізніше 
ніж через три робочі дні з дати складання протоколу надсилається до відповідного суду за 
місцем вчинення адміністративного правопорушення. 

У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до відповідного 
органу опіки та піклування копії судового рішення за результатами розгляду справи. 

 
14. Копія справи про адміністративне правопорушення зберігається уповноваженою 

посадовою особою протягом трьох років.  
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
до Інструкції з оформлення посадовими 
особами органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради матеріалів про 
адміністративні правопорушення 
(пункт 4) 

 
 

ПРОТОКОЛ № _______ 
про адміністративне правопорушення 

 
____  _____________ 20___ року  __________________________________________ 
                                                                                                                   (назва населеного пункту) 
Я, ____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(посада із зазначенням органу опіки та піклування, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка 
склала протокол про адміністративне правопорушення) 

склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка) 
прізвище, ім’я, по батькові 
___________________________________________________________ 
 
дата, місце народження 
______________________________________________________________ 
 
місце проживання (перебування) 
______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
__ 
 
документ, що посвідчує особу 
________________________________________________________ 
                                                                            (назва документа, серія (за наявності), номер, 
коли і ким виданий) 
________________________________________________________________________________
__ 
 
вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною 
_______________________ 
 
статті __________ КУпАП, 
________________________________________________________________________________
__ 
                                                   (місце, час вчинення, суть, обставини правопорушення) 
________________________________________________________________________________
__ 
 
________________________________________________________________________________
__ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 



Свідки правопорушення 
 

1. 
________________________________________________________________________________ 
                                                     (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, підпис) 
_____________________________________________________________________     
___________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________________

__              (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, підпис) 
__________________________________________________________    
______________________ 
 
 
Громадянину(ці) _____________________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, 
передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП. 
 
Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення  
_____________________________ 
 

Пояснення та зауваження особи, 
яка вчинила адміністративне правопорушення 

________________________________________________________________________________
__ 
 
________________________________________________________________________________
__ 
_______________ 

 
Підпис особи, щодо якої складено протокол     ______________________ 
 
Від _____________________________________________ відмовився(лась) у присутності 
свідків. 
        (пояснення, підписання протоколу, отримання копії протоколу) 
 
Підписи свідків: 
 
1. ______________________ 
                                
2. ______________________ 
 
До протоколу додається 
_____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
__ 
 
 
Підпис посадової особи, яка склала протокол    __________________________ 
 
Примірник протоколу отримав(ла) 
____________________________________________________ 
                                                                         (підпис, прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо 
якої складено протокол) 



 Додаток 2 
до Інструкції з оформлення посадовими 
особами органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради матеріалів про 
адміністративні правопорушення 
(пункт 11) 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 
 

 Розпочато ____  _____________ 20___ р. 
  
 Закінчено  ____  _____________ 20___ р. 
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БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.11.2019                                                                                                                                   № 263 

 

Про погодження проведення суцільних 
санітарних рубок в зоні діяльності  
Баранівської ОТГ 
ДП «Баранівське ДЛМГ» 
 

            Розглянувши звернення ДП «Баранівське ДЛМГ» від 22.11.2019 року №781, про 
погодження призначення ділянок лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної 
рубки у зоні діяльності Баранівської ОТГ, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою поліпшення санітарного стану лісів, недопущення 
негативного впливу на навколишнє природнє середовище, недопущення розповсюдження 
стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини, виконавчий комітет 
міської ради 

  

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити проведення суцільних санітарних рубок в зоні діяльності Баранівської 
ОТГ ДП «Баранівське ДЛМГ» згідно акту обстеження лісових насаджень. 
Баранівське лісництво – на площі 0,7 га; 
Явенське лісництво – на площі 2,3 га. 
 

 
Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан      

 

 

 


