
 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.01.2020                                                                                                                                    № 1 
 
Про підсумки роботи із зверненнями  
громадян, які надійшли до виконавчого 
комітету міської ради у 2019 році 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської 
ради О. Д. Костецької про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до 
виконавчого комітету  міської ради у 2019 році, виконком міської ради зазначає, що 
посадовими особами та службовцями виконавчого апарату міської ради проводиться 
відповідна робота на виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указів 
Президента України щодо розгляду звернень громадян.   

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

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської ради О. Д. 
Костецької про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до виконавчого 
комітету міської ради у 2019 році, що додається, взяти до відома.  
2. Керівникам структурних підрозділів міської ради: 

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

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

 

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

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

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

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



 

 

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

 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 31.01.2020 № 1 

 
 

Інформація 

 про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до виконавчого комітету  
міської ради у 2019 році 

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

На особистому прийомі у міського голови побувало -480 жителів громади, у першого 
заступника – 452 жителя громади, у заступника міського голови – 431, у секретаря ради – 464. 
Протягом 2019 року прийнято 287 рішень виконкому, що стосувалися в основному надання 
дозволів на будівництво приміщень, узаконення самочинно збудованих об’єктів, надання 
матеріальної допомоги на поховання померлих громадян, котрі не працювали й не отримували 
інших соціальних виплат, вирішення житлових та інших питань. Незважаючи на вжиті заходи 
щодо посилення уваги до забезпечення життєвих потреб найбільш незахищених верств 
населення, все ще продовжує надходити велика кількість звернень від жителів громади на 
адресу міської ради. Станом на 01.01.2020 року надійшло 718 пропозиції, заяв і скарг 
громадян, у тому числі 58 колективних звернення. Серед них – 146 інваліди загального 
захворювання та 48 учасники АТО, 6 багатодітні сім’ї.  Найбільша кількість звернень 
стосувалася соціального захисту населення -529, питань сільського господарства, 
комунального господарства та благоустрою - 132. Усе ще великою залишається кількість 
звернень з житлових питань.  Для надання одноразової матеріальної допомоги надійшло 447 
звернень, які розглянуто та виплачено коштів на суму 426 тис. грн. Більшість звернень 
громадян було задоволено або надано правову консультацію щодо порядку вирішення 
порушених у них питань.  

 

Начальник відділу організаційно– 

кадрової роботи міської ради                                                                  О. Д. Костецька 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.01.2020                                                                                                                     № 2 
 

Про підсумки виконання  
міського бюджету за 2019 рік 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів Баранівської 

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

 
ВИРІШИВ:   

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

2. Погодити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 2019 рік:   

 за  доходами: 202049190,13  гривень;  

 за видатками:  205373634,86 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 184054706,94 гривень;  

 видатки в сумі 155569227,77 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 17994483,19 гривень; 

 видатки в сумі 49804407,09 гривень  

  

3. Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за захищеними 
статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 2450144,50грн. З огляду 
на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року керівникам закладів, 
установ та підприємств комунальної власності територіальної громади постійно здійснювати 
суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, використанням енергоресурсів 
та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти недопущенню виникнення 
заборгованості станом на звітні дати 2020 року через максимально ощадний режим 
використання фонду оплати праці.  



 

 

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

 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 31.01.2020 № 2 

Інформація 

про стан виконання міського бюджету за 2019 рік 

До загального фонду бюджету громади протягом січня - грудня 2019 року надійшло коштів 
 (з урахуванням міжбюджетних трансфертів ) у сумі 184054,7 тис. грн. (додаток 1). Задля 
об’єктивної оцінки виконання бюджету громади слід деталізувати надходження наступних 
видів податків і платежів: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб  (далі ПДФО) – 38095,9  тис. грн. (88,7%); 
- єдиний податок – 11586,4  тис. грн. (104,0%); 
- акцизний збір –  3387,2 тис. грн. (102,7%); 
- податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 696,6 тис. грн. (121,6%); 
- земельна рента  - 5573,7 тис. грн. (110,9%); 
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 
значення –40,5 тис. грн. ( 202,5%); 
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення – 12,6 тис. грн  ( 126,0 % ) ; 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування) – 2696,3 гривень;  ( 100,0%); 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої 
в порядку рубок головного користування – 978,6; ( 119,3%); 
- плата за надання адміністративних послуг – 911,2 тис. грн. (101,9 %) 
- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 70,5 тис. грн. ( 100,0% ); 
- державне мито – 66,1 тис. грн. (153,7%); 
- інші доходи  - 128,1 тис. грн.; 
- офіційні трансферти – 119811,0 тис. грн.; 
Частки офіційних трансфертів та  власних надходжень за січень-грудень 2019 року 
складають  співвідношення  65,1/34,9 % ( 119811,0 тис. грн./64243,7 тис. грн.). 
 
До спеціального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
надійшло 17994,5 тис. грн.( 104,95 ) податків, зборів та інших платежів (додаток 2),у т ч: 

 надходжень від плати за послуги 3880,0 тис. грн., (106,4 % до плану); 
 благодійних внесків та цільових коштів – 3289,5 тис. грн.; 
 коштів бюджету розвитку   - 409,8 тис. грн. (31,8% ); 
 екологічного податку  - 61,3 тис. грн. (104,8%); 
 грошових  стягнень за шкоду екології   - 57,7 тис. грн. (164,8 % до плану); 
 коштів пайової участі -21,0 тис. грн.; 
 офіційних трансфертів – 8936,8 тис. грн. 

Основою високих показників надходжень до   зведеного бюджету стали надходження з 
ПДФО, єдиного податку, рентної плати за землю. З об’єктивних причин станом на 01.01.2020 
року залишок коштів на рахунку загального фонду не забезпечив потребу у погашенні 
заборгованості в повному обсязі. 

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

Заступник начальника  відділу фінансів 

міської ради                                                                                                 О. В. Василевський 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
31.01.2020                                                                                                                               № 3 
Про виконання «Програми соціального 
і економічного розвитку Баранівської 
міської об’єднаної територіальної  
громади на 2019 рік» за 2019 рік 

         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 2019 рік, виконавчий комітет відмічає, що діяльність органів місцевого 
самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної 
громади направлялася на забезпечення розвитку підвідомчих територій, створення умов 
покращення життєзабезпечення населення об’єднаної територіальної громади. Керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради  

ВИРІШИВ:  

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

     2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної територіальної 
громади відповідно до повноважень: 

1) проаналізувати роботу ввірених підприємств за 2019 рік, виявити причини допущених 
недоліків та накреслити конкретні заходи щодо їх усунення; 

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

        3. Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
міської ради (Цимбалюк Л. А.) подати звіт про виконання «Програми соціального і 
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
за 2019 рік  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   
                                                                                               від 31.01.2020 № 3 
 

Звіт   
про виконання «Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської 

об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік»  

за 2019 рік 
 

          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  
 
Протягом року було спрямовано кошти як місцевого бюджету, так і 

субвенції державного бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій.  

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 2019 рік Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 38 095 899 
2 Податок на прибуток підприємств 70 541 
3 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
3 728 061 

4 Акцизний податок 3 387 170 
5 Єдиний податок 11 586 437 
6 Плата за надання адміністративних послуг 911 167 
7 Державне мито 66 090 
8 Податок на майно, в. т.ч.: 6 310 062 
 Земельний податок з юридичних осіб 802 018 
 Земельний податок з фізичних осіб  506 921 
   

 



 

 

В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні надходження 
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського  бюджету. 

За 2019 ріку отримано трансфертів в  сумі 120 500 614 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. 

Протягом звітного року підготовлено та проведено 12 сесій міської ради та 4 
позачергових засідання, на яких прийнято 1103 рішення, з яких 787 виконано, 316 - 
перебувають на контролі.  

За 2019 рік проведено 16 засідань виконавчого комітету міської ради на яких прийнято 
287 рішень.  

За звітний період міським головою видано 1133 розпорядження, з них: 
- основна діяльність – 351; 
- особовий склад (кадрові) – 322; 
- щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням - 227; 
- короткострокові відрядження – 233. 
За 2019 рік до  Баранівської міської ради  надійшло 718 звернень, які розглянуто та 

надано відповіді, в тому числі 447 звернень - на отримання одноразової грошової допомоги на 
лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем на загальну суму 425,1 тис. грн. 

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 та рішення виконкомів) 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 2019 рік  із загального фонду 
бюджету здійснено видатків на загальну суму 14 076 656 грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 13 042 003 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  315 770 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 267 370 грн.; 
- видатки на відрядження – 33 107 грн.; 
- оплата комунальних послуг 387 713 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  30 693 грн. 

         Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2020 року становить 293 208 
грн.  

Інші видатки у сфері державного управління становлять 559 266 грн.,  з них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 117 455 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 76 348 грн.; 
- видатки на відрядження (депутатам) -  3 180 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради та матеріальна допомога – 152 956 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. 
        За рахунок даних коштів були здійснені видатки згідно Програми «Фонд на 
виконання депутатських повноважень». За 2019 рік депутатами міської ради 
було використано 70925 грн. (виплата матеріальної допомоги, придбання 
сувенірної продукції та господарських матеріалів). 
 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 

 Відділом благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
забезпечується функціонування і подальше вдосконалення системи збору і вивезення твердих 
побутових відходів від населення, станом на 01.01.2020 укладено :  



 

 

у місті - 3630 договорів, що становить 80 % від загальної кількості домоволодінь; 
по старостатах громади - 2889 договорів, що становить 80,3%. 
Від юридичних осіб (227 договорів по місту та 44 договори по населених пунктах 

громади). За 2019 рік було вивезено на сміттєзвалище 4 605,5 тон сміття. 
 Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому числі зрізання 

аварійних дерев на території Баранівської громади. Протягом року видалено 15 дерев на 
приватній території за заявами громадян, проведено кронування 70 дерев, видалено 150 дерев 
згідно проведених обстежень. Витрати на утримання даної вишки за рік становлять 479,063 
тис. грн. 

Проведено заміни ламп вуличного освітлення у кількості 700 шт. на що витрачено 105 
тис. грн. 

Придбано посадкового матеріалу та висаджено  на клумбах міста на суму 30 тис. грн.  
Протягом року ремонтними роботами було охоплено 12  вулиць та провулків міста, 

селища та  сіл  об’єднаної громади, на яких проводився ямковий ремонт або ремонт 
дорожнього покриття шляхом підсипання відсівом або щебеневою сумішшю. Грейдерування 
доріг проведено на 15 вулицях громади. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за 2019 рік витрачено коштів 
загального фонду 6 971 574 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 4 691 595 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  1 305 013грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 168 371 грн.; 
- оплата комунальних послуг (електроенергія) -  806 575 грн. 
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року становить 165 508 грн. 
Спільно з підприємцями проведено ремонт тротуарів по вул. Соборна у м. Баранівка. 

На дані цілі спрямовано коштів місцевого бюджету:  
- на придбання бруківки та бордюр в сумі -118,7 тис. грн.; 
    - на оплату за виконані роботи – 51,8 тис. грн. 
Згідно укладених угод взяли участь у проведенні даних робіт АТ «Ощадбанк» (9650 

грн.), ФОП Сидорівська Олена Федорівна (26 тис. 801 грн.), ФОП Левченко Олександр 
Миколайович (4165 грн.), ТОВ «Полісся-Продукт» (22 тис. 125 грн.), ФОП Стасюк С. А. (17 
тис. 55 грн.). 

Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою та 
ЖКГ Баранівської міської ради 

грн. 
№ 
з/п 

 
Назва послуг 

2018 рік 
 

2019 рік  
Порівняння 

1 Вивезення сміття від 
населення 

519 446 530 959 + 11 513 

2 Вивезення сміття від 
юридичних осіб 

309 814 396 722 + 86 908 

3 Вивезення сміття від 
населення по старостатах 

122 594 249 446 + 126 852 

4 Послуги ринку 129 449 132 806 + 3 357 
5 Оренда приміщень 27 491 34 942 + 7 451 
6 Ритуальні послуги 54 400 60 950 + 6 550 
7 Оренда торгового місця 

(реклама) 
64 050 35 442 - 28 608 

8 Послуги по наданню довідок 26 693 31 565 + 4 872 
 Всього: 1 253 937 1 472 832 +218 895 

 



 

 

       Дані кошти були використані : 
- придбання ПММ, запасних частин та господарських матеріалів – 

1 019,529 тис. грн.; 
- оплата послуг – 226,231 тис. грн.; 
- оплата електроенергії – 166,270 тис. грн.; 
- оплата податків – 65,970 тис.грн. 

 Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку протиожеледними 
матеріалами доріг м.Баранівка на суму 38 605 грн. Проведено грейдерування 
доріг КП «Баранівка міськводоканал» на суму 7 960 грн., ТзОВ «Арамбуд»  на 
суму 32 300 грн.  Придбано щебеневої суміші 319,37 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.  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. 

За рахунок коштів місцевого бюджету придбано: 
- Автобусну зупинку в с. Зеремля на суму 20 тис. грн.; 
- Причіп до трактора на суму 40 тис. грн. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по 

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

 
Підприємство протягом року отримало валового доходу 5млн. 514,5 тис. грн. 
Надано послуг:  
з водопостачання на суму 1 млн. 12,4 тис. грн. та водовідведення на суму 2 млн. 915,7 

тис. грн. 
проведено реконструкцію лінії електропостачання 10 кВт (понад 0,5 км.) на суму 201,0 

тис. грн., при кошторисній вартості проекту 253,8 тис. грн. 
відновлено роботу 2-х мулових майданчиків, загальною площею 1700 м 2 на суму 63,0 

тис. грн. 
проведено ремонт м’якої крівлі технологічних споруд загальною площею 150 м 2 на суму 

35,7 тис. грн. 
Вперше з початку розробки родовища піску виконано об’єм видобутку 10 тис. м. куб., 

загальний дохід від якого становить 876,5 тис. грн. (2018 рік – 429,1 тис. грн.). отримано 
дозвільну документацію на родовище, що складає 245,5 тис. грн. витрат. Також витрачено 
коштів у сумі 212,5 тис. грн. на роботи з видобутку піску орендованою технікою. 

 
Освіта 

        Загальний бюджет галузі освіти у 2019 році становив 84млн.714тис.783 грн. 
в тому числі: освітня субвенція – 42 млн.582 тис. грн., видатки місцевого 
бюджету – 42 млн.132 тис. 783 грн.  

У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 11 закладів загальної середньої, 
13 дошкільної та 1 позашкільної освіти.   
        Рішенням сесії міської ради від 12.06.2019 року створено опорний заклад 
освіти «Баранівський ліцей №2 ім.  О.Сябрук» з філіями «Зеремлянська гімназія» 



 

 

та «Климентіївська гімназія». Також перейменовано ОНЗ «Баранівська гімназія» 
в Баранівський ліцей №1. 
         У 2019 р. придбано обладнання та предмети довгострокового користування 
на суму 977 тис. 513 грн.  
         Виконаний капітальний  ремонт об’єктів на 4 млн. 576 тис. 919 грн.,   в тому 
числі: 

Повністю завершені  роботи по проекту з капітального ремонту-
термомодернізації ОНЗ «Баранівський ліцей  №1». 
        Проведені  роботи по капітальному ремонту санвузлів 1-го поверху ОНЗ 
«Баранівський ліцей №1» на  суму  585,734 тис.грн. та капітальний ремонт 
санітарних кімнат Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук  на суму 273,872 тис. 
грн. 
        Виготовлено ПКД на капітальний ремонт санвузлів Полянківської та 
Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст.. на суму 15,393 тис. грн.         

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.,  

- проведений «Капітальний ремонт – укладання бруківки у Явненській 
ЗОШ І-ІІ ст.» на суму 30,0 тис. грн. 

Також на реалізацію даний проектів 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.; 
- проведені роботи по обслуговуванню системи газопостачання, заземлення 

– 60,6 тис. грн. 
 До закладів загальної середньої освіти для 1 класів у рамках реалізації 

Концепції «Нова українська школа» завезено нові одномісні парти й стільці, 
дидактичні матеріали, ноутбуки, МФУ  та ламінатори.  
     Окрім того, за кошти місцевого бюджету придбано набори першокласників на 
суму 16,2 тис. грн., паливно-мастильні матеріали, автозапчастини для шкільних 
автобусів та різноманітні господарські товари для закладів освіти на суму 
близько 1 411,8 тис. грн., продуктів харчування на суму 1 794,196 тис.грн. 

 
Мережа  закладів загальної середньої освіти громади складалася з 2 ліцеїв, 

3 шкіл І-ІІІ ст., 1 гімназії та 5 шкіл І-ІІ ст. 
       Усього в 2019/2020 н.р. за шкільними партами громади навчається 2487 
учнів, що на 42 більше попереднього навчального року.  Загалом було 
організовано навчання у 164 класах.  



 

 

       Відповідно до нового законодавства було затверджено мережу 28 груп 
подовженого дня у 6 закладах освіти, що з 01.09.2019 р. фінансуються з 
місцевого бюджету. Їх відвідують 686 школярів, що на 97 більше, ніж минулого 
навчального року.   
        У 2019/2020 н.р. в закладах освіти було  організовано роботу 37 гуртків і 
секцій, якими було охоплено 641 учня.  
          Протягом  2018-2019 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних 
конкурсах узяв участь 171 вихованець міського Будинку дитячої творчості. 
Завоювали 61 диплом  із них: 2 міжнародного, 5 всеукраїнського та 54 обласного 
рівнів.  
           У 2019 році була розширена мережа інклюзивних класів і груп. Загалом 
було організоване інклюзивне навчання для 7 учнів.   
          У 2019 р. продовжували роботу наглядові ради у Баранівському ліцеї №1,  
Баранівської  ліцеї №2 ім. О. Сябрук та Баранівському закладі дошкільної освіти 
комбінованого типу «Сонечко». Надалі вони будуть створені в кожному закладі. 
         У 2019 році 98 випускників із 5 закладів освіти І-ІІІ ступенів проходили 
зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та державну підсумкову атестацію 
(ДПА). Відділ освіти забезпечив своєчасний безкоштовний підвіз усіх учасників 
до пунктів тестування у м. Новограді-Волинському та Житомирі. Із 16 
претендентів на золоті медалі підтвердили відзнаку «Золота медаль» 2 
випускників, 8 – отримали срібні медалі, 6 не підтвердили відзнаку.  
         У 2019 році на належному рівні було організовано роботу з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників та  роботу 12 таборів з 4-годинним 
перебуванням: 24 групи, 362 учні.  

Закуплено 42 путівки до Дитячого оздоровчого закладу санаторного типу 
«Лісова казка» смт. Кам’яний Брід на суму 350 тис. грн.  

У 2019 році до Книги освітянської слави «Педагогічний Олімп 
Баранівщини» занесено: 

- у номінації «Природничі дисципліни» Ковальчук Ірина Анатоліївна, 
учителька основ здоров’я Баранівського ліцею №1, спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист; 

- у номінації «Філологічні дисципліни» Тіхомірова Оксана Анатоліївна, 
учителька зарубіжної літератури Баранівського ліцею №1, спеціаліст вищої 
категорії, учитель-методист. 
 

Дошкільна освіта 
         За даними проведеного обліку  у громаді проживає 1283 дитини від 0 до 6 
років, що на 162 менше порівняно з минулим роком.  
        Створено і з 21 вересня 2019 року розпочато роботу Мирославльського 
закладу дошкільної освіти «Струмочок». За кошти інфраструктурної субвенції 
(231,5 тис. грн.) зі співфінансуванням місцевого бюджету (68,4 тис.грн.) 
проведено капітальний ремонт  приміщення бувшої Мирославльської ЗОШ І ст. 
За рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 48,5 тис. грн. для закладів 
дошкільної освіти придбано обладнання. Середня вартість утримання одного 
вихованця дошкільної освіти за 2019 рік склала 23182 грн., що на 3418 грн. 
більше, порівняно з минулим роком. 



 

 

        У 2018/2019 н.р. в ЗДО працювали 11 гуртків  за інтересами. 144 дитини 
відвідували гуртки з розвитку мовлення, оригамі, бісероплетіння,  театральний, 
хореографічний тощо.  
        Дошкільники громади взяли активну участь у конкурсі на кращий стан 
прилеглої території, у якому перемогу здобули Рогачівський та Кашперівський 
ЗДО та були нагороджені грамотами та подарунками від голови громади. 
         У 2019 р. у ЗДО започатковано проведення конкурсу «Яскраві зірочки», 
метою якого є виявлення обдарованих дітей. Усі ЗДО громади взяли участь у 
конкурсі та були відзначені нагородами від відділу освіти та спонсорів. 
 
Соціальна сфера 
 
         На постійному контролі у Баранівській міській раді перебувають питання 
соціального захисту населення. 
         Рішенням сесії міської ради 2019 рік оголошено роком сім’ї та дитини з 
метою посиленої роботи структурних підрозділів міської ради у вирішенні 
питань соціального захисту дітей. 

Управління соціального захисту населення забезпечує діяльність:  
- центру надання соціальних послуг; 
- відділу адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення; 
- багатофункціонального центру реабілітації. 

Центр надання соціальних послуг УСЗН відповідно до Державних стандартів 
надає соціальні послуги: догляд вдома, соціальний супровід, інтеграція / 
реінтеграція, консультування, представництво інтересів, соціальна 
профілактика, соціальне таксі, натуральна допомога. 
30 соціальних робітників надали 121 тис. 236 соціальних послуг для  282 осіб 
похилого віку. Медичними сестрами надано 10609 соціально - медичних послуг 
для 821 особи громади, соціальними робітниками з комплексного ремонту 
надано 755 послуг для 206 підопічних. 
       Фахівцями  соціальної роботи здійснено 98  виїздів та обстежено 199 сімей, 
в яких виховується 463 дитини.  Під соціальним супроводом перебувало 22 сім’ї, 
які опинилися у складних життєвих обставинах. Даним сім’ям було надано 312 
соціальних послуг.  
         Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомні сім’ї, даним сім’ям 
надано 68 соціальних послуг. 
       Також жителям громади було надано 607 інформаційно-консультативних 
послуг та проведено профілактичну роботу  із особами, які умовно засуджені та 
перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації (28 осіб). Протягом 
року влаштовано 4 повнолітні особи в будинки-інтернати. 
        З  травня 2019 року діє  послуга «Соціальне таксі».  Надано 110 послуг по 
перевезенню осіб (дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 
апарату та здійснено 45 виїздів у 33 населених пункти громади та м. Житомир.  

Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу  в кількості 38992 
одиниці  (19575 кг. ). Видано гуманітарної допомогу  356 сім'ям  в т. ч. 207 особам 
з  інвалідністю  та 295 підопічним.  65 осіб громади отримали засоби реабілітації 
в кількості 70 одиниць. За 2019 рік забезпечено засобами гігієни (памперси, 



 

 

прокладки, одноразові пелюшки, калопиймачі) 483 особи в кількості 8100 
одиниць, Римсько-Католицька Парафія Св. Станіслава – 363 одиниці (постільне, 
рушник, зошити тощо),  БФ «Надія для всіх» смт.Довбиш – 75 одиниць 
(гуманітарний одяг, дезінфікуючий засіб). 
 Відділом адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення 
прийнято від старостинських округів 3083 справи (паперових) по допомогах та 
субсидіях. До червня 2019 року діловоди передавали справи напряму в РУПСЗН 
і отримували багато повернень. З вересня місяця справи від діловодів почали 
формуватись в електронному вигляді і завдяки проведеному навчанню діловодів 
та перевірці документів спеціалістами відділу, повернень  сформованих справ не 
має. 

Силами спеціалістів відділу проводились на постійній основі навчання діловодів щодо 
змін у законодавстві та надавались інформаційно-консультативні послуги. Сформовано та 
роздано по старостатах 19 типових інформаційних карток по всіх видах допомог та субсидіях. 
З серпня 2019 р. з метою проведення обстеження матеріально-побутових умов проводились 
виїзди до заявників -  складено 441 акт для призначення субсидій та допомог по м.Баранівка. 

В липні-вересні 2019 р. проведено 36 виїздів в старостати з метою визначення 
технічних можливостей для встановлення модулів крипто шифрування та встановлено 9 таких 
модулі і ПК «Соціальна Громада». 10-й модуль встановлено у відділі адміністрування для 
здійснення прийому та перевірки на правильність оформлення та редагування електронних 
документів з  старостатів.  

Станом на 1 січня 2020 р. відділом адміністрування всіх видів соціальної підтримки 
населення  сформовано та передано до справ 158 довідок з районного центру зайнятості, ТОВ 
«Житомиробленерго» та ТОВ Житомиргаззбут, що значно спростило документообіг. За період 
з липня по грудень 2019 р. надано 252 повідомлення про призначення допомог та 752 
повідомлення про призначення житлової субсидії. 

На засідання Комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ відділом 
адміністрування формувалися реєстри виплат по перерахуванню матеріальної 
допомоги.  

  У вересні 2019 р. розпочав свою роботу багатофункціональний центр 
реабілітації, в якому працює 4 спеціалісти: вчитель-дефектолог, практичний 
психолог, фахівець з фізичної реабілітації, сестра медична з масажу. З моменту 
відкриття проведено обстеження усіх сімей, які виховують дітей з інвалідністю. 
Проведено уточнення наявного списку дітей та  доповнено нововиявленими 
дітьми, які мають інвалідність,  Станом на 01.01.2020 року в громаді проживає 
100 дітей з інвалідністю, 10 з яких навчаються в спеціалізованих закладах за 
межами громади. Станом на 01.01.2020 року по 22 дітях з інвалідністю 
оформлено необхідні пакети документів. Повний курс реабілітації пройшли 16 
дітей з інвалідністю  та 6 дітей, які належать до групи ризику щодо отримання 
інвалідності.  

 На даний час спеціалісти центру працюють з батьками по оновленню 
індивідуальних програм реабілітації дітей. Управлінням соціального захисту 
населення  вивчається можливість підписання міжмуніципальних угод по 
наданню даних послуг дітям з інвалідністю з інших громад. 
  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. 
 На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 72 дитини-сироти 
та дитини, позбавленої батьківського піклування.  
 На території громади функціонує 4 прийомних сім’ї (7 дітей), 36 сімей 
опікунів/піклувальників (59 дітей). 
 На обліку служби у справах дітей перебувало 10 усиновлених дітей, за 
якими здійснюється нагляд до досягнення ними 18-річного віку. 
 На місцевому обліку служби у справах дітей перебуває 1 сім’я – кандидатів 
в усиновлювачі. Проведено 2 усиновлення дитини вітчимом. 

Відповідна інформація щодо дітей, які перебувають на обліку вноситься до 
Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти». 

 Протягом 2019 року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав 
дитини, винесено на розгляд 83 питання, з них 45 про стан утримання та 
виховання дітей, в сім’ях які перебувають у складних життєвих обставинах. 

У 2019 році службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН міської 
ради, Баранівським відділенням поліції Новоград-Волинського ВП ГУНП  в 
Житомирській обл., благодійним фондом «Карітас-Спес Баранівка», 
представниками старостинських округів, медичними працівниками надавалася 
необхідна допомога для дітей із кризових сімей. 

117 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
забезпечено безкоштовним харчування у школі.  

6 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 
КУпАП. 
 Діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплено 
заходами до Міжнародного Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая. 

За підтримки ТОВ «Органік Мілк» у вересні 10 дітей, які є 
першокласниками, отримали допомогу у підготовці до навчального року (ранці 
зі шкільним приладдям), у червні - отримали молочні продукти (йогурти). 

Рішенням сесії від 16.12.2017р. №785 затверджено міську цільову 
соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки. 

У 2019 році на особовий рахунок особи з числа дітей, позбавлених 
батьківського піклування зараховано кошти грошової компенсації у розмірі 322 
тис 896 грн. з державного бюджету на придбання житла у власність (у 2018 році 
було придбано 2 квартири та надано в користування особі з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування та особі з числа дітей-сиріт). 

 
Надання адміністративних послуг. 
          Центром надання адміністративних послуг міської ради на сьогодні 
надається 106 видів послуг. За звітний період опрацьовано 5037 звернень, а саме: 
- у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб –  290 послуг; 
- у сфері комунального господарства та земельних відносин - 4348 послуги ; 
- інші послуги – 226 послуг; 
- послуги надані в режимі он-лайн – 173 послуги. 



 

 

            Реєстраційною  службою міської ради за 2019 рік надано 6994 
адміністративних послуг, в т.ч.: 

 - у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб 
надано 1776 послуг; 

- видано довідок про реєстрацію та внесено зміни у зв’язку з перейменуванням 
вулиць для 4370 осіб. 

В реєстр Територіальної громади внесено дані на 11994 особи. 
         Проведено державну реєстрацію для 92 юридичних та фізичних 
осіб –  підприємців.  
          Внесено зміни до відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців на 93 особи. 
          Припинено підприємницьку діяльність для 77 фізичних осіб – підприємців 
та для 13-ти юридичних осіб в результаті  ліквідації, реорганізації.  
          Сформовано 131-ну виписку з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних  осіб-підприємців.  
     Культура         

Культурно-освітню роботу в Баранівській громаді здійснює відділ 
культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради. 
          Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та 
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення 
на кращих зразках української та світової культури.     
         Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні 
наступні заклади:     

 Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;     
 Міський стадіон;     
 Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;     
 Баранівська школа мистецтв;      
 Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;     
 Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;     
 Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;     
 Будинок культури  смт. Полянка.  

При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»: 

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

 
         Протягом року організовано та проведено культурно-мистецькі заходи, на 
проведення яких було витрачено  227 тис.  грн.  коштів загального фонду.      
         Святкування Дня міста Баранівка було проведено виключно  за рахунок 
благодійних внесків  в сумі 211 тис. грн. 
         На протязі року були проведені слідуючі культурно-мистецькі заходи: 



 

 

- благодійний вечір колядок; 
- участь в І-му обласному фестивалі «Маланка Фест»; 
- щорічна виставка робіт художників аматорів «Різдвяний вернісаж»; 
- свято Водохреща; 
- урочистості з нагоди Дня Соборності; 
- урочистості з нагоди Дня народження А.Пашкевича; 
- концертно-розважальна програма до Дня Святого Валентина; 
- тематична концертна програма до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав; 
- святкова концертна програма до Міжнародного жіночого дня; 
- урочистості до Дня народження Т.Г.Шевченка; 
- урочистості з нагоди 205-ї річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка; 
- урочистості з нагоди Дня Перемоги; 
- Свято вишиванки; 
- день Героя; 
- до Дня матері та Дня Героя (на базі Берестівського старостинського 

округу); 
- концертна програма до Дня захисту дітей; 
- урочистості з нагоди Дня медика; 
- концертна програма до Дня конституції України та Дня молоді; 
- фестиваль «Риб-фест 2019» с.Іванівка 
- фестиваль «Рушниками квітне Україна»  Кашперівський старостинський 

округ; 
- урочистості до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України; 
- свято Врожаю в рамках святкування Дня селища Полянка; 
- урочистості до Дня підприємця; 
- урочистості до Дня міста Баранівка; відкритий фестиваль Млинця; 
- проведення Дня сіл: Суємці, Жари, Вірля, Климентіївка, Гриньки, 

Острожок; 
- урочистий мітинг та концерт до Дня Захисника України; 
- урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери; 
- вітання з нагоди Дня працівників культури; 
- святковий концерт до Дня працівників сільського господарства; 
- мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи; 
- мітинг-реквієм з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору; 
- вшанування пам’яті учасників ліквідації на ЧАЕС; 
- відкриття резиденції Святого Миколая; 
- відкриття міської новорічної ялинки 

          За 2019 рік Баранівським історико-краєзнавчим народним музеєм 
проведено 108 екскурсій, які відвідали 3396 чоловік. 
            Бібліотечні заклади отг: 
Бібліотечний фонд громади становить 159,1 тис. примірників 
      За  2019 рік послугами бібліотеки скористалися - 9439  читачів, проведено 
173150 книговидач. 
         В рамках Державної програми « Українська книга»  з обмінно – резервного 
фонду обласної наукової бібліотеки ім.Олега Ольжича  надійшло до фондів 



 

 

бібліотек  ОТГ - 704 екз. книг, із них українською мовою – 621 екз. постійно 
проводяться тематичні заходи, книго- виставки, фотовиставки та інші заходи.   З 
нагоди відзначення 205-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка працівники 
бібліотеки для дорослих та дітей взяли участь у флешмобі «Невмируще слово 
Кобзаря»    З року в рік бібліотеки ОТГ беруть активну участь у Всеукраїнському 
тижні дитячого та юнацького читання.   До Дня міста працівники бібліотек 
підготували виставки «Дари осені», та прийняли активну участь в конкурсі 
Млинця. Також працівники бібліотек приймають участь у всіх культурних 
заходах, які проходять на території громади. 
        В Баранівській школі мистецтв навчається 314 дітей, з якими займається 24 
викладачі. В школі діють такі відділи: фортепіанний – де займається 37 дітей; 
народний відділ - 22 дитини; гітара – 26 дітей; скрипка - 22 дитини; хореографія 
- 81 дитина; художній відділ -72 дитини; духовий відділ - 31 дитина та вокал – 23 
дитини. Вихованці брали участь у різних конкурсах та фестивалях, а саме: 
1.Всеукраїнський телевізійний конкурс- фестиваль мистецтв "Зірочко, засвітись" 
2019 р. 
 2. Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої творчості "ДивоГрайлики" 2019р.  
3. Обласний фeстиваль дитячої творчості “Лeлeчeньки” 2019 р 
4. XXII Міжнародний фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості 
"Барвиста осінь" (м.Київ)  
5. Міжнародний фeстиваль-конкурс мистeцтв "Соняшник" (м.Київ)  
6. ІІІ Всеукраїнський фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості " Art-
ДІТИ" Обдаровані Діти України  м.Хмeльницький  
        На утримання Баранівської школи мистецтв у 2019 році було витрачено 
2561,1 тис грн. коштів загального фонду та 133,5 тис.грн. коштів спеціального 
фонду. Надійшло за рік  251 тис грн. батьківської плати. 
  
     Для покращення матеріальної бази в 2019 році: 

-  в Баранівську школу мистецтв було благодійно отримано піаніно на суму 
86574,72 грн. та придбано музичні інструменти на суму 25253,00 грн.;  

- в Баранівський Будинок культури ім..А.Пашкевича придбано сценічні 
костюми на суму 15130,00 грн. металопластикові двері – 28000,00 грн.;екран на 
тринозі – 2911,00 грн.; писанка гіпсополімерна з підставками – 31000,00 
грн.;сорочки чоловічі – 3030,00 грн.; 

-  придбано біжучий рядок на табло Баранівського стадіону: 
- придбано 2 ноутбуки на суму 17000 грн. в методичний кабінет відділу; 
- благодійно отримана спортивна форма в ДЮСШ на суму36,4 тис.грн. 

Особливі досягнення маємо у спорті: 
     На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна 
школа, в якій систематично займається 302 дитини з таких видів спорту: футбол, 
волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ забезпечено необхідним 
спортивним інвентарем та спортивними спорудами. Відділом культури, сім’ї, 
молоді та спорту у вересні 2019 р. виданий наказ про покращення роботи 
Баранівської ДЮСШ щодо розвитку спорту, підготовки спортсменів до складу 
збірних команд області. З цією метою діють відділення ДЮСШ в смт. 
Першотравенськ, смт. Полянка та с. Кашперівка.   



 

 

          Протягом даного періоду проведено 24 місцевих змагань, 8 із яких мали 
статус відкритих чемпіонатів, взяли участь  у  56  обласних та у 3 Всеукраїнських 
спортивних змаганнях. Також вихованці Баранівської ДЮСШ юнаки 2005-2007 
рр.н. взяли участь з 21 по 23 червня 2019 року в м.Луків, Республіка Польща в 
Міжнародному футбольному турнірі «ХІІ Меморіал Антоні Трибоне», а також в 
різних турнірах та матчевих зустрічах і мали певні здобутки. Вихованка 
Баранівської ДЮСШ Броннікова  Вікторія, яка стала чемпіонкою Україні в своїй 
вікові групі, виконала норматив  кандидата в майстри спорту України та взяла 
участь в Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який пройшов з 07 по 14 грудня 
2019 року в м.Ейлат (Ізраїль) – 5 місце.  
            Для якісної підготовки та участі спортсменів громади в обласних та 
Всеукраїнських змаганнях за рахунок відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
проведено тренувальні збори для вихованців Баранівської ДЮСШ з футболу та 
легкої атлетики. В громаді велика увага приділяється розвитку спорту серед 
ветеранів. Протягом 2019 року проведено 4 міських змагань серед ветеранів з 
волейболу, футболу, тенісу настільного та шахів. Систематично займається 
фізичною культурою і спортом близько 70 спортсменів ветеранів. 
         Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей з 
обмеженими фізичними можливостями.  Створені умови для заняття  регбі на 
інвалідних візках.      Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл. 
        За станом на 01.01.2020 року в громаді нараховується 82 спортивні споруди: 
1 стадіон, 61 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків з 
тренажерним обладнанням, 1 тенісний корт, 2 майданчика з синтетичним 
покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 8 спортивних 
залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          Станом на 01.01.2020 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені 
до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.                
          На галузь фізична культура і спорт в 2019 р. було виділено: на утримання 
Баранівської ДЮСШ витрачено  825,5 тис. грн., спортивні заходи 92,5 тис. грн. 
утримання стадіону 848,6 тис. грн. та фінансова підтримка ФК «Керамік» 160 
тис. грн. 
  

Охорона здоров’я 
 
Мережа комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради 
складається з 20 об’єктів, а саме: 6 лікарських амбулаторій  загальної практики 
сімейної медицини (Баранівка, Суємці, Кашперівка, Полянка, Рогачів, 
Першотравенськ) та 14 фельдшерських пунктів.  

Закладами сімейної медицини обслуговуються 26811 осіб. 
Фінансування закладу: 
-Бюджет Центру ПМСД – 14 млн. 488 тис. 991 грн.; 
- Інші надходження спеціального фонду – 25 тис. 253 грн. 

Касові видатки на одного жителя становлять 540,41 грн. (2018 рік – 423,02 грн.).  
 Всього штатних посад -95,75, з них лікарів – 22,25.  



 

 

В 2019 році для потреб Центру ПМСД – придбано легковий автомобіль на 
суму 200 тис. грн., мотоцикл МТ на суму 20 тис. 625 грн. та велосипед на суму 6 
тис. 750 грн. 

Протягом 2019 року проводились поточні ремонти на загальну суму 62 тис. 
431 грн., придбано окремі види обладнання на суму 405тис. 336 грн., дрібного 
інвентаря на суму – 39 тис. 617 грн., твердого інвентаря на суму 208 тис. 208 грн.  

За сприяння першого заступника Міністра охорони здоров’я України 
Семиволос Андрія Володимировича заклад підключено через систему телемед 
до мережі телемедичного консультування області. 

 Протягом року  забезпечено  гуманітарним вантажем КНП «Центр 
ПМСД» в кількості 202 одиниці,  в тому числі 1 інвалідний візок, медичний одяг 
та витратні матеріали.  

14 січня поточного року отримано автомобіль «Renault Duster» для надання 
медичних послуг жителям сільської місцевості. 
 
          Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна 
районна лікарня» зареєстроване 01.10.2019 року, обслуговує 39081 жителя 
району.  
         У 2019 році касові видатки загального фонду на стаціонарну медичну 
допомогу населення склали  28 млн. 725 тис. грн. На лікування хворих на 
цукровий діабет витрачено 1 млн. 541 тис. грн. Фонд заробітної плати для 
працівників КНП «Баранівська ЦРЛ» з нарахуваннями складає 24 млн. 775,5 
тис.грн.  
        Касові видатки на 1-го жителя становлять 1092 грн. (2018 рік – 1106 грн.).  
Стаціонарна допомога хворим надається на 140 ліжках в 6 відділеннях лікарні. 
Протягом року проліковано 5141 хворий, проведено 547 оперативних втручань.  
Середня вартість одного ліжко-дня складає 365,44 грн. 
        Згідно з штатним розписом в закладі затверджено 61,5 посад лікарів, зайняті 
54,75 посад.  
       Від Благодійного фонду «Хлібний дім» надійшла допомога: УЗ сканер/ 
апарат УЗД (17,336 тис. грн.) та електрокардіограф (6,03 тис. грн.).  
       За кошти місцевого бюджету (Бюджет участі) придбано апарат УВЧ-терапії 
УВЧ-80-4 «Ундатерм» вартістю 30,99 тис. грн. 
       У грудні за кошти місцевого бюджету закуплено апарат ШВЛ «Бриз» 
вартістю 319,5 тис. грн. та «Джерело світла» (освітлювач для бронхоскопу) - 48,0 
тис.грн. 
      Для роботи в єдиній медичній інформаційній системі (МІС) і подальшої 
роботи в системі «Електронне здоров’я» закуплено 18 ноутбуків на загальну 
суму 111,137 тис. грн. та 19 принтерів на суму 77,963 тис. грн., що становить 68 
% від загальної потреби. Комп’ютерною технікою необхідно забезпечити ще 22 
робочих місця. 
          На ремонт санітарних вузлів дитячого, приймального та терапевтичного 
відділення витрачено 248,04 тис. грн.   
          Протягом року  забезпечено  гуманітарним вантажем КНП «Баранівська 
ЦРЛ» – 4315 одиниць  медичного інвентаря, в тому числі 12 ліжок, 12 тумбочок, 



 

 

9 матраців, 110 памперсів, світильник головний, 20 ларингіальних масок, 10 
кисневих масок. 
 Землеустрій громади. 
Існуюча площа Баранівської громади - 593, 663 кв. км. 
        Рішенням сесії міської ради № 1802 від 10.05.2019 затверджено Схему 
планування території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
Житомирської області. 
Протягом року розглянуто та опрацьовано 1679 заяв від жителів громади, з них: 

- у сфері містобудування та архітектури- 116; 
- у сфері земельних відносин – 1563. 

У 2019 році укладено 14 договорів оренди землі площею 26.1 га на 
загальну суму 58  тис. 356 грн. Продано 9 земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення площею 0,9820 га на суму 285 тис. 648 
грн. 

 Згідно договору про пайову участь на будівництво, розширення, ремонт, 
утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої інфраструктури від 
суб’єктів господарювання надійшло коштів у сумі 8 тис. 205 грн. 

 Продано право оренди на земельні ділянки площею 94,365 га. на 
електронних земельних торгах та встановлено сукупну річну орендну плату в 
сумі 425 тис. 578 грн. 
          У 2019 році укладено  22 соціальні  угоди з  сільгоспвиробниками та 
орендарями  с/г угідь на загальну суму 450,250 тис грн., які використані в 
повному обсязі на потреби жителів громади та благоустрій населених пунктів. 
 

З метою залучення коштів на розвиток громади Комунальною установою 
«Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»  розроблений 
інвестиційний паспорт, проводиться консультативна робота щодо створення та 
діяльності юридичних осіб, кооперативів, громадських організацій, 
здійснюється пошук залучення інвестицій, тощо. На утримання Агенції протягом 
2019 року з місцевого бюджету було використано 456 тис. грн.   

Також розпочав свою діяльність як окремий підрозділ Агенції - Молодіжний 
бізнес інкубатор, в рамках якого організовано та проведено семінари та тренінги 
для 88 жителів громади віком до 45 років, які перебувають на обліку в 
Баранівському центрі зайнятості. Проведено семінари - навчання “Стартап в 
успішне життя” - 7 навчальних заходів на теми : “Від проблеми до ідеї”, 
“Мозковий штурм та фасилітація бізнес - ідеї”, “Дизайн мислення”- кількість 
учнівської молоді, що пройшли навчання - до 20 осіб. Дві команди дітей подали 
проектні ідеї на конкурсний відбір Diamond challenge.   

Функціонують три сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи:  

СОК «Мілка 2018» кількість членів 34 особи, вид діяльності молоко 
переробка. Проведено 5 зборів членів сільськогосподарських кооперативів 



 

 

стосовно аналізу результатів діяльності та напрацювань шляхів розвитку. 
Спільно з представниками проєкту "Сімейні молочні ферми" організовано 13 
навчальних заходів стосовно збільшення об'ємів надоїв молока та екскурсію на 
діючу молочну сімейну ферму Хмельницької обл. для членів СОК "Мілка-2018" 
та бажаючих створити сімейну ферму. Облаштовано  молоко прийомний пункт, 
куди закуплена холодильна камера для зберігання 1 т молока.   Проводиться 
постійний пошук ринку збуту молока через СОК “Мілка 2018”  (за вигідною 
ціною). Проведено ряд зустрічей з представниками заводів щодо закупівлі 
молока у членів СОК “Мілка-2018” за результатами в грудні реалізовано 8 ц 
молока. 

СОК «Смолка 2017» кількість членів 112 осіб., вид діяльності – 
риборозведення. В 2019 році запущено 500 кг зарибку. Оновлена концепція та 
організація щорічного «Фестивалю рибака» на підтримку діяльності місцевого 
кооперативу «Смолка 2017». 

СОК «Комора» 7 членів, вид діяльності складське господарство. 
Започаткований фестиваль “Harvest fest” в смт. Полянка для місцевих аграріїв та 
сільгоспвиробників з метою популяризації їх продукції. 

Розроблений зведений план реалізації Стратегії розвитку Баранівської ОТГ 
та Плану місцевого економічного розвитку Дорожня карта 2019. Проводився 
щоквартальний моніторинг впровадження Дорожньої карти 2019. В грудні був 
презентований моніторинговий звіт на засіданні комітету з впровадження.  
Розроблено Дорожню карту 2020, яка буде розглянута на черговій сесії міської 
ради. 

В 2019 році було подано 2  спільні заявки з Управлінням соціального 
захисту населення на конкурси проектів, заявки було відібрано.  

1) Проект «Громада для людини: підвищення компетентності громад для 
розвитку соціальних послуг» від Міжнародного Благодійного фонду 
«Партнерство кожній дитині». Директор  Агенції виступила як  ключовий 
експерт проекту. Сума коштів становить 114тис. 70 грн., які використані на 
меблі, навчання персоналу реабілітаційного центру. 

2) Проект «Створення універсального ігрового простору для дітей». 
Грантодавець - Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд 
КЕНЕКШИНС». Агенція є отримувач грантових коштів для спільної реалізації 
проекту з Управлінням соціального захисту населення. Сума коштів становить 
98тис. 200 грн., які використані на придбання  дитячої гірки «Двійка» -  48750,00 
грн., каруселі для діток з особливими потребами – 23000 грн., штучне покриття 
для дитячого майданчику – 6810 грн.  



 

 

В рамках меморандуму між Баранівською міською радою та Save Dnipro,  
Баранівка перше місто в Житомирській області, де встановлено станцію 
моніторингу якості повітря Saveecobot. 

Тепер кожен житель нашого містечка має можливість слідкувати за рівнем 
забруднення повітря, вологості, атмосферним тиском. Проте конкретні висновки 
щодо якості повітря можна буде зробити проаналізувавши річні показники. 

         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.              
         Загальний бюджет проекту -  1015,8 (тис. євро), в тому числі кошти гранту 
795,8 тис.євро.  
         Загальна вартість проектних заходів реалізованих станом на 01.01.2020 
року складає 875,4 тис. євро (86,2 %) 
Витрачені грантові кошти – 531,5тис. євро (66,7 %) 
ПП «Галекс Агро»- 254,7 тис. євро(141,5 %) 
Співфінансування Баранівської міської ради (кошти інфраструктурної субвенції, 
кошти мінсоцполітики) – 89,2 тис. євро (107 %). 
 
        Партнер проекту ПП «Галекс Агро» збудував сучасну ферму на 600 голів 
корів дійного стада. Працевлаштовано 10 осіб. На базі даної  ферми планується 
проводити навчання та стажування.  
 
          Продовжується будівництво зблокованих приміщень Прозорого офісу та 
Торгово-тренінгового центру. На будівництво прозорого офісу використані 
кошти Міністерства соціальної політики України в сумі 19 млн.933,9 тис. грн. На 
торгово - тренінговий центр використані кошти ЄС в сумі 2млн. 145,4  тис. грн. 
          В с. Рогачів збудоване приміщення міні сироварні на 221,38 м2    на яке 
витрачені кошти ЄС в сумі 3млн 906,7 тис грн. та кошти інфраструктурної 
субвенції в сумі 2млн.209,03  тис грн. 
         Закуплено за кошти ЄС лінію переробки молока (йогурт, молоко, сметана, 
масло, сир). Вартість – 1млн.443,6 тис. грн. 
        Роботи по проекту “Будівництво водозабірної свердловини для 
водопостачання міні сироварні за адресою: вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, 
Баранівського району, Житомирської області” виконанні за кошти  
інфраструктурної субвенції з державного бюджету.  
          Будівництво під’їзних шляхів до сироварні (від дороги). Роботи виконані 
за кошти  інфраструктурної субвенції з державного бюджету в сумі 534,6 тис грн. 
          Обладнання системи електропостачання сироварні. Прокладена зовнішня 
мережа електропостачання довжиною 490 м до КТП. 
          В рамках проекту розпочали свою діяльність: 
Шкільне телебачення. Протягом року діти разом з своїм координатором 
підготували та опублікували 33 унікальних відео. Найбільшу кількість 
переглядів має ролик про святкування Дня міста Баранівка – більше 3,5 тис.  



 

 

КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр», де з 01.09.2019, в 
першому навчальному семестрі уроки трудового проводили учні  Баранівського 
ліцею №2 (295 учнів ). З другого семестру приєднуються учні старших класів 
Баранівського ліцею №1.  
           В Баранівському МРЦ функціонують технічні коворкінги 
(деревообробний, швейний, тепличний та 3Д моделювання).  з 01 лютого 
планується організувати роботу  гуртків (станом на 31.12.2020 бажаючих ходити 
на гуртки 54 особи). Протягом 2 півріччя 2019 року проведено ряд   майстер 
класів  ( в тому числі  виїзних під час святкування Дня міста, фестивалів рибака 
та врожаю, тощо) із залученням школярів, мешканців ОТГ, представників 
місцевого бізнесу, влади.  В теплиці діти проводять екскурсії та практичні 
заняття. З другого семестру (березень 2020) планується проведення уроків 
біології  та лабораторні роботи.  
За три місяці роботи (вересень-листопад 2019)  валовий дохід  МРЦ в частині 
надання комерційних послуг та виготовлення товарів склав майже 15 000 грн. 
Розроблена он-лайн торгівельна платформа для промоції коворкінгів та місцевих 
виробників. Розпочата процедура реєстрації місцевої торгової марки «Баранівка-
органічний простір». 
           Одним із важливих завдань є впровадження системи енерго- менеджменту 
та реалізація заходів з енергозбереження.  

За рахунок постійного контролю за споживанням енергоресурсів 
відповідальними особами (призначених, починаючи із окремої комунальної 
установи до громади у цілому), знову, як і в 2018-му, маємо економію по 
використанні енергії в будівлях: тепла спожито менше на 18%, електроенергії – 
на 4%.  

Також маємо позитивні результати по тих закладах, де впроваджено заходи 
з термомодернізації: по Баранівському ліцею №1 у 2019 порівняно з 2018 роком 
спожито менше на 34% природного газу, а по Полянківській ЗОШ – на 37%. При 
цьому маємо позитивні зрушення і в плані покращення умов перебування, адже 
в даних закладах зросла і температура у приміщеннях. 

 Також залучаємо грантові кошти у сферу енергоефективності. Зокрема, у 
2019 році донорськими організаціями для ОТГ профінансовано виготовлення 2 
енергоаудитів (ліцей №2 та Вірлянська школа), виготовлення ПКД на 
термомодернізацію приміщення  Вірлянської початкової школи, продовження 
терміну дії на 2020-ий рік безкоштовним користуванням програмою для 
енергомоніторингу. Крім того, наша громада відібрана для проведення у 2020 
році безкоштовного термографічного обстеження приміщень Баранівської 
лікарні та надання експертної допомоги у підготовці тендерної документації по 
одному з закладів освіти. 

 Також співпрацюємо з приватними інвесторами щодо розвитку 
енергетики з альтернативних джерел. Зокрема, у жовтні 2019 році на виділених 
24 га землі в районі колишнього льонозаводу інвестором побудовано та введено 
в експлуатацію комплекс будівель та споруд: фотогальванічна електростанція  
«Баранівка» загальною потужністю 10 МВт. Це дає змогу не лише підвищити 
стан енергетичної безпеки ОТГ, але і залучити додаткові кошти до бюджету. У 



 

 

2019 році до бюджету надійшло 889 тис. 100 грн. за оренду даної земельної 
ділянки. 
            Капітальні видатки (на розвиток) склали у 2019 році 42,3 млн. грн. У т.ч. 

-  кошти гранту ЄС – 8,3 млн. грн.;  
-   субвенція Мінсоцполітики - 19,9 млн. грн.;  
-   інфраструктурна субвенція - 5,6 млн. грн.  

            Значні суми коштів отримано з обласного бюджету, за рахунок  субвенції 
на соціально-економічний розвиток громади, за рахунок залишку освітньої 
субвенції, за рахунок передачі коштів  загального фонду до спеціального, коштів 
донорів,  зокрема: 
 
            Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році 
становлять 5 млн. 582,3 тис. грн., за рахунок яких: 
 

№ 
п/
п 

Найменування проекту, його  
місцезнаходження,  вид робіт 

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. гривень: 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

субвенції  
коштів 

місцевого 
бюджету 

Інших 
джерел      
фін-ня 

1 2 3 4 5 6 

1 

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

5796,57 2209,03   3587,54 

2 

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

22 157,92 205,31   21952,61 

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 

656,93 654,23  2,700 

4 

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

41,27 41,27     



 

 

5 

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

143,16 143,16     

6 
Капітальний ремонт дорожнього 
покриття  по вул. Шкільна  в с.Явне 
Баранівського району 

295,89 295,89     

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

664,05 664,05     

8 

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

279,55 279,55     

9 
Капітальний ремонт  дорожнього 
покриття  по вул. Шосейна в 
с.Берестівка  Баранівського району 

280,67 280,67     

1 2 3 4 5 6 

10 

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

142,82 142,82     

11 

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

105,02 102,42 2,60   

12 

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

69,72 67,99 1,73   

13 

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

299,95 231,53 68,42   

14 

Капітальний ремонт прилеглої 
території нежитлового приміщення 
за адресою вул. Соборна 16 м. 
Баранівка Баранівського району 
Житомирської області 

264,37 264,37   

  Всього: 31197,9 5582,300 72,75 25542,85 
 
           Сума коштів субвенції на соціально – економічний розвиток окремих 
територій за 2019 рік становить 306 тис. грн. та залишок субвенції за 2018 рік – 
397 тис. грн., які спрямовані на: 

№ Назва проекту 
Залишок 
субвенції 
2018 року 

Виділено у 
2019 році 

співфінанс
ування 

місцевого 
бюджету 

Разом 



 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Капітальний ремонт приміщень 
санітарних кімнат з вентиляційною 
системою в ОНЗ Баранівська гімназія,   
по вул.Соборна,26   м.Баранівка,  
Житомирська область  

75,000   0,758 75,758 

2 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Звягельська в 
м.Баранівка Житомирської області 

25,000   0,531 25,531 

3 

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

50,000 30,000 1,375 81,375 

4 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Лесі Українки в 
с.Табори Баранівського району 
Житомирської області 

25,000   1,398 26,398 

1 2 3 4 5 6 

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

25,000 25,000 1,412 51,412 

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

25,000 25,000 0,506 50,506 

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

25,000 25,000 0,506 50,506 

8 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  в с.Берестівка, 
Баранівського району Житомирської 
області 

18,000   0,182 18,182 

9 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Дубрівська   в 
с.Мирославль, Баранівського району 
Житомирської області 

19,000   0,788 19,788 

10 

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

35,000 30,000 0,658 65,658 

11 

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

50,000 50,000 1,024 101,024 

12 
Придбання музичних інструментів для 
Баранівської школи мистецтв 
Житомирської області 

25,000   0,253 25,253 

13 
Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  по 1-му пров.Центральний, 
вул.Гагаріна в с.Кашперівка  

  25,000 0,253 25,253 



 

 

Баранівського району Житомирської 
області 

14 

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

  30,000 0,304 30,304 

15 
Капітальний ремонт огорожі с.Лісове 
Баранівського району Житомирської 
області 

  35,000 0,354 35,354 

16 

Капітальний ремонт - укладання 
бруківки біля Явненської ЗОШ І-ІІ 
ст.Баранівського району Житомирської 
області 

  29,837 0,299 30,136 

17 

Капітальний ремонт - укладання 
бруківки біля Явненського будинку 
культури Баранівського району 
Житомирської області 

  0,766 0,010 0,776 

  Всього: 397,000 305,603 10,611 713,214 

     Всього з обласного бюджету надійшло коштів в сумі 779 тис. 125 грн., в т. ч.: 
- кошти депутата обласної ради Кокітко Н. В. на загальну суму 492 тис. 112 
грн., які спрямовані на: 
- придбання комп’ютерної техніки для Баранівської ЦРЛ – 65 тис. грн.; 
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування для міської 
ради – 30 тис. грн.; 
- придбання спортивного інвентарю для потреб ФОКу – 60 тис. грн. 
- капітальний ремонт приміщення багатофункціонального центру реабілітації – 
200,0 тис. грн. 
- придбання жарової шафи для Баранівського ліцею №1 – 20  тис. грн. 
- придбання ноутбуків для відділу культури, сім’ї, молоді та спорту – 17 тис.грн. 
- придбання обладнання для облаштування та роботи електронної бібліотеки в 
Суємецькому закладі освіти– 100 тис. грн. 
- кошти депутата обласної ради Ейсмонт В. С. на суму 100,0 тис. грн., які 
спрямовані на: 
- придбання комп’ютерної техніки і комплектуючих для Баранівської ЦРЛ – 50 
тис. грн.; 
- придбання освітлювача для бронхоскопа для Баранівської ЦРЛ – 50 тис. грн. 
         Інша субвенція з обласного бюджету в сумі 187 тис. грн., за рахунок якої 
проведено нормативну грошову оцінку земель у межах населених пунктів та 
виготовлено технічну документацію на такі населені пункти: Берестівка, Зрубок, 
Мирославль, Ситисько, Деревищина, Жари, Гриньки, Кашперівка, Озерянка. 
Інші субвенції 

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

- КУ «АМОР» - 456,0 тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 109,0 тис грн.; 
- Баранівська районна Рада ветеранів – 18,0 тис. грн.; 



 

 

- КП «Баранівський МРЦ» -  355,4 тис.грн. 
 
На  виконання програм: 

- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на 
самообслуговування – 75,4 тис. грн.,  

- ГО «ТМР «Смолка»  для зариблення водойм – 50,0 тис. грн. 
- Оздоровлення дітей – 346,1 тис. грн. 
- Одноразова матеріальна допомога 425,1 тис. грн.; 
- До дня захисту дітей – 23,7 тис.грн.; 
- Пільгове перевезення автотранспортом – 20,0 тис. грн.; 
- «Спілка Чорнобильців» - 20,0 тис. грн.; 
- Програми та заходах по медицині – 1 558,2  тис. грн. 

 
Головний бухгалтер                                                               Л.А.Цимбалюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.01.2020                                                                                                                               № 4 
 
Про упорядкування списків громадян, 
які перебувають на квартирному обліку 
при виконкомі міської ради  
   
           
       Відповідно до підпункту 2 пункту «а» ст.30, частини 2 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.15,34,36,40,42 Житлового кодексу Української РСР, 
п.25,26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 
приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 
від 11.12.1984 року №470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2011 року №238, враховуючи висновки житлової комісії, виконавчий 
комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
      1. Затвердити список громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають 
на загальній черзі при виконавчому комітеті Баранівської міської ради станом на 
01.01.2020року ( додаток №1). 
     2. Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради та користуються правом першочергового поліпшення 
житлових умов станом на 01.01.2020 року ( додаток №2). 
     3. Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради та користуються правом позачергового поліпшення 
житлових умов станом на 01.01.2020 року ( додаток №3). 
    4. Затверджені списки оприлюднити на офіційному сайті Баранівської міської ради у 
порядку встановленому законодавством. 
    5. 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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток №1 
до рішення виконкому 

№ 4  від 31.01.2020 року 
СПИСОК 

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

БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТАНОМ НА 01.01.2020 РОКУ: 
№ 

черг
и 

Прізвище, ім’я та по 
батькові громадянина, який 

перебуває на обліку 

Дата прийняття і номер рішення 
органу місцевого самоврядування 

про: 

Підстава 
для 
зняття з 
обліку 

Підстава для 
взяття на 
облік 

взяття на 
облік 

уточнення 
списку 

зняття з 
обліку 

1. Муравський Олексій 
Миколайович  

24.03.1983 
№ 104 

   Нижче норми 

2. Павлікова Галина Пилипівна  20.07.1984
№ 177 

   Нижче норми 

3. Ярмошик Анатолій 
Миколайович 

24.12.1984
№295 

   Нижче норми 

4. Огороднікова Надія 
Андріївна 

26.03.1985
№72 

   Нижче норми 

5. Марчук Олена Василівна 18.04.1986 
№105 

   Нижче норми 

6. Зінкевич Любов Іванівна 18.04.1986 
№105 

   Нижче норми 

7. Коржовський Микола 
Петрович 

18.04.1986
№ 105 

   Нижче норми 

8. Нікітчина Катерина Іванівна 09.01.1988 
№10 

   Нижче норми 

9. Маліцька Марія Павлівна 28.03.1988 
№68 

   Нижче норми 

10. Парфенюк  Олексій 
Петрович 

11.05.1988 
№99 

   Нижче норми 

11. Пилипчук Марія Денисівна 11.01.1989
№10 

   Нижче норми 

12. Опанасюк Галина Дмитрівна 10.01.1990 
№6 

   Нижче норми 

13. Присяжнюк Валентина 
Миколаївна 

19.12.1990
№ 

   Нижче норми 

14. Павлюк Віталій Григорович 11.12.1991 
№ 

   Нижче норми 

15. Гузь Петро Миколайович 13.09.1995 
№156 

   Нижче норми 

16. Лупаїна Василь Орестович 22.05.1996 
№93 

   Нижче норми 

17. Башинський  Володимир 
Денисович 

22.10.1998 
№197 

   Нижче норми 

18. Сус Тетяна Романівна 18.05.2000 
№144 

   Нижче норми 

19. Прокопів Михайло 
Михайлович 

15.08.2001 
№265 

   Нижче норми 

20. Цимбалюк Микола 
Григорович 

15.08.2001 
№265 

   Нижче норми 



 

 

21. Черешнюк Галина Євгенівна 22.10.2003 
№253 

   Нижче норми 

22. Іщук Анатолій Іванович 19.11.2003 
№78 

   Учасник 
бойових дій 
(інв. 2-ої 
групи) 

23. Вознюк Микола Васильович  26.08.2004 
№221 

   Відсутнє 
житло 

24. Вітюк Сергій Іванович 27.09.2004 
№47 

   Учасник 
бойових дій 

25. Ковальчук Василь Петрович 25.03.2005 
№3 

   Учасник 
бойових дій 
(інв. 2-ої 
групи) 

26. Бєліца Ігор Миколайович 31.10.2005 
№196 

   Нижче норми 

27. Тищик Андрій Андрійович 27.07.2006 
№184 

   Нижче норми 

28. Тищик Павло Андрійович 27.07.2006 
№184 

   Нижче норми 

29. Гончарук Богдан 
Олександрович 

27.07.2006 
№184 

   Нижче норми 

30. Нікітчин Сергій 
Анатолійович 

26.10.2006 
№227 

   Нижче норми 

31. Тищик Артем Андрійович 21.12.2006 
№294 

   Нижче норми 

32. Мельник Дмитро 
Олександрович 

29.05.2007 
№26 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

33. Мельник Діна 
Олександрівна 

29.05.2007 
№26 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

34. Лисюк Світлана Юріївна 26.12.2007 
№7 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

35. Воробей Дмитро 
Володимирович  

26.12.2007 
№7 

   Дитина-
сирота 

36. Лисюк Ірина Юріївна 26.01.2007 
№69 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

37. Мартинюк Максим 
Борисович 

29.01.2008 
№3 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

38. Соколова Вікторія Борисівна 25.04.2008 
№22 

   Дитина-
сирота 

39. Палій Дмитро Сергійович 25.09.2008 
№50 

   Дитина- 
сирота 

40. Бульчак Світлана 
Станіславівна 

25.09.2009 
№37 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

41. Бабюк Сергій Валентинович 24.02.2011 
№57 
 

   п. 44 пп.5 



 

 

42. Чурчин Микола Юрійович 24.11.2011 
№275 

   Пп.1 п.13 

43. Нестеренко Валерій 
Казимирович 

26.01.2012 
№30 

   Пп.4 п.44 

44. Ковальчук Тетяна 
Анатоліївна 

26.01.2012 
№30 
 

   Пп.11 п.44 

45. Пилипчук Василь 
Васильович 

25.10.2012 
№263 

   Пп.1 п.13 

46. Бутевич Віктор Леонідович 22.11.2012 
№281 

   Пп. 12 п.44 

47. Бутиніч Олександра Юріївна 28.11.2012
№62 

   ст. 39 ст.33 

48. Ейсмонт Володимир 
Анатолійович 

25.12.2013 
№39 

   Учасник 
бойових дій 
(інв. 2-ої гр.) 

50. Цюбик Микола Іванович 24.12.2014 
№53 

   Учасник 
бойових дій 

51. Іщук Володимир Вікторович 17.06.2015
№23 

   Учасник 
бойових дій в 
АТО 

52. Василик Віктор Григорович 20.08.2015 
№176 

   Пп.4 п.44 

53. Райковський Андрій 
Володимирович 

23.09.2015 
№60 

   Ст.39 ст.33 

54. Вітте Петро Олександрович 16.12.2015 
№46 

   Учасник 
бойових дій 

55. Лобановська Катерина 
Михайлівна 

23.12.2015 
№35 

   Ст.33 ст.39 

56. Вахарчук Василь 
Васильович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

57. Мельник Олександр 
Васильович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

58. Савенко Ігор 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

59. Пилипчук Сергій Борисович 23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

60. Багінський Олександр 
Іванович  

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

61. Остапчук Валентин 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

62. Ніколайчук Сергій 
Юлійович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

63. Чубар Сергій 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

   П. 14 ст.12 

64. Довгий Богдан Віталійович 20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

65. Торжанський Олег 
Миколайович 

20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

66. Мищик Вадим Юрійович 20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

67. Мищик Анатолій Юрійович 20.01.2016    П.14 ст.12 



 

 

№5 

68. Олійник Олег Миколайович 20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

69. Іванчик Віталій Павлович 22.01.2016 
№10 
 

   Учасник 
бойових дій в 
АТО 

70. Юзьков  Павло 
Анатолійович 

24.02.2016
№26 

   П.14 ст.12 

71. Омельчук Сергій 
Станіславович 

24.02.2016 
№26 

   П. 14 ст.12 

72. Заєць Сергій Григорович 24.02.2016 
№26 

   П.14 ст.12 

73. Шроль Віталій Леонідович 26.04.2016 
№95 

   П.14 ст.12 

74. Яблонський Олександр 
Пилипович 

26.04.2016 
№95 

   П.14 ст.12 

75. Друг Олег Сергійович 26.04.2016 
№95 

   Ст.39 ст.33 

76. Свінціцький Олександр 
Миколайович 

24.06.2016 
№129 

   П.14 ст.12 

77. Муравський Валерій 
Сергійович 

24.06.2016 
№129 

   П.14 ст.12 

78. Євпак Сергій 
Олександрович 

17.08.2016 
№24 

   Ст.39 ст.33 

79. Бенкіна Юлія Сергіївна 24.01.2017 
№5 

   Ст.39 ст.33 

80. Малаховський Вадим 
Леонідович  

28.04.2017 
№92 

   П.14 ст.12 

81. Воробей Марина 
Володимирівна 

28.04.2017 
№92 

   Ст.39 ст.33 

82. Левчук Наталія Ігорівна 28.04.2017 
№92 

   П.13 

83. Мартинюк Маргарита 
Андріївна  

29.09.2017 
№216 

   Ст.39 ст.33 

84. Мартинюк Юлія Андріївна 29.09.2017 
№216 

   Ст.39 ст.33 

85. Грабовенський Ігор 
Володимирович 

21.12.2017 
№276 

   П.14 ст.12 

86. Гавіцький Дмитро 
Леонідович 

21.12.2017 
№276 

   П.14 ст.12 

87. Воробей Олексій 
Володимирович 

31.01.2018 
№20 

   П.14 ст.12 

88. Харламова Тетяна Сергіївна  27.04.2018 
№92 

   Ст.39 ст.33 

89. Друг  Ілона Сергіївна 31.05.2018 
№100 

   Ст.39 ст.33 

90. Новіцька Антоніна 
Вацлавівна 

31.05.2018 
№100 

   П.15 ст.15 

91. Ігнатьєва Оксана Валеріївна  30.08.2018 
№192 

   Пп.4 ст.46 

92. Романовський Максим 
Анатолійович 

10.10.2018 
№225 

   Ст.39 ст.33 



 

 

93. Хотян Володимир 
Вікторович 

10.10.2018 
№226 

   П.14 ст.12 

94. Шкабара Олександр 
Григорович 

20.11.2018 
№226 
 

   П.14 ст.12 

95. Рижевич Іванна Миколаївна 20.12.2018 
№301 
 

   Ст.39 ст.33 

96. Краєвський Вадим 
Леонідович 

30.01.2019 
№23 

   П.14 ст.12 

97. Карпович Михайло Ігорович 30.01.2019 
№24 

   Ст.39 ст.33 

98. Романенко Максим 
Миколайович 

01.03.2019 
№49 

   Ст.39 ст.33 

99. Хотян Богдан Іванович 01.03.2019 
№50 

   П.13 пп.1 

100 Лашевич Микола 
Анатолійович 

25.04.2019 
№74 

   П.14 ст.12 

101 Кондратенко Олексій 
Юрійович 

25.04.2019 
№105 

   Пп.1 п.13 

102 Райковська Тетяна 
Володимирівна 

26.06.2019 
№136 

   Ст. 39 ст. 33 

103 Райковський  Павло 
Володимирович 

26.06.2019 
№136 

   Ст.39 ст.33 

104 Дрига Дарія Миколаївна 30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

105 Антоневич Ольга 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

106 Марціновська Валерія 
Олександрівна  

30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

107 Волощук Анастасія 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

108 Ковальчук Максим 
Олексійович  

30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

109 Тарасюк Максим Юрійович 30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

110 Палій Анна Сергіївна 30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

111  Тищик Тетяна 
Олександрівна 

30.08.2019 
№205 

   Ст.39 ст.33 

112 Воробей Василь Васильович 30.09.2019 
№ 211 

   Ст.39, ст.33 

113 Зелінська Тетяна Вікторівна 27.11.2019 
№258 

   Ст.39,ст.33 

114 Тарасова Вероніка Сергіївна 27.11.2019 
№258 

   Ст.39,ст.33 

115 Савченко Антон 
Миколайович 

27.12.19 
№273 

   Ст.39, ст.21 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 



 

 

Додаток №2 
до рішення виконкому 
№ 4 від 31.01.2020 року 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ТА КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАВОМ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ 

УМОВ СТАНОМ НА 01.01.2020 РОКУ 
№ Прізвище, ім’я та по 

батькові громадянина, який 
перебуває на обліку 

Дата прийняття і номер рішення 
органу місцевого самоврядування 

про: 

Підстава 
для зняття 
з обліку 

Підстава 
для взяття 
на облік 

взяття на 
облік 

уточнення 
списку 

зняття з 
обліку 

1. Павлікова Галина Пилипівна 20.07.1984 
№177 

   Нижче 
норми 

2. Парфенюк Олексій 
Петрович 

11.05.1988 
№99 

   Нижче 
норми 

3. Пилипчук Марія Денисівна 11.01.1989 
№10 

   Нижче 
норми 

4. Цимбалюк Микола 
Григорович 

15.08.2001    Нижче 
норми 

5. Черешнюк Галина Євгенівна 22.10.2003 
№253 

   Нижче 
норми 

6. Вітюк Сергій Іванович 27.09.2004 
№47 

   Учасник 
бойових 
дій 

7. Гончарук Богдан 
Олександрович 

27.07.2006 
№184 

   Нижче 
норми 

8. Нікітчин Сергій 
Анатолійович 

26.10.2006 
№227 

   П.44 пп.15 

9. Бабюк Сергій Валентинович 24.02.2011 
№57 

   П.44 пп.5 

10. Нестеренко Валерій 
Казимирович 

26.01.2012 
№30 

   Пп.4 п.4 

11. Ковальчук Тетяна 
Анатоліївна 

26.01.2012 
№30 

   П.11 п.44 

12. Бутевич Віктор Леонідович 22.11.2012 
№281 

   Пп.12 п.44 

13. Василик Віктор Григорович 20.08.2015 
№176 

   Пп.4 п.44 

14. Вахарчук Василь 
Васильович  

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

15. Мельник Олександр 
Васильович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

16. Савенко Ігор 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

17. Пилипчук Сергій Борисович 23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

18. Багінський Олександр 
Іванович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

19. Остапчук Валентин 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 



 

 

20. Ніколайчук Сергій 
Юлійович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

21. Чубар Сергій 
Володимирович 

23.12.2015 
№35 

   П.14 ст.12 

22. Довгий Богдан Віталійович 20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

23. Торжанський Олег 
Миколайович 

20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

24. Мищик Вадим Юрійович 20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

25. Мищик Анатолій Юрійович 20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

26. Олійник Олег Миколайович 20.01.2016 
№5 

   П.14 ст.12 

27. Юзьков Павло Анатолійович 24.02.2016 
№26 

   П.14 ст.12 

28 Омельчук Сергій 
Станіславович 

24.02.2016 
№26 

   П.14 ст.12 

29. Заєць Сергій Григорович  24.02.2016 
№26 

   П.14 ст.12 

30. Шроль Віталій Леонідович 26.04.2016 
№95 

   П.14 ст.12 

31. Яблонський Олександр 
Пилипович 

26.04.2016 
№95 

   П.14 ст.12 

32. Свінціцький Олександр 
Миколайович 

24.06.2016 
№129 

   П.14 ст.12 

33. Муравський Валерій 
Сергійович 

24.06.2016 
№129 

   П.14 ст.12 

34. Малаховський Вадим 
Леонідович 

28.04.2017 
№92 

   П.14 ст.12 

35. Грабовенський Ігор 
Володимирович 

21.12.2017 
№276 

   П.14 ст.12 

36. Гавіцький Дмитро 
Леонідович 

21.12.2017 
№276 

   П.14 ст.12 

37. Воробей Олексій 
Володимирович 

31.01.2018 
№20 

   П.14 ст.12 

38. Хотян Володимир 
Вікторович 

10.10.2018 
№226 

   П.14 ст.12 

39. Шкабара Олександр 
Григорович 

20.11.2018 
№226 

   П.14 ст.12 

40. Краєвський Вадим 
Леонідович 

30.01.2019 
№23 

   П.14 ст.12 

41. Лашевич Микола 
Анатолійович 

29.03.2019 
№74 

   П.14 ст.12 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток №3 
до рішення виконкому 

№ 4  від 31.01.2020 року 
 
 

СПИСОК 
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ ПРИ 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ТА КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАВОМ ПОЗАЧЕРГОВОГО ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ 

УМОВ СТАНОМ НА 01.01.2020 РОКУ 
№ Прізвище, ім’я та по 

батькові громадянина, який 
перебуває на обліку 

Дата прийняття і номер рішення 
органу місцевого самоврядування 

про: 

Підста
ва для 
зняття 
з 
обліку 

 Підстава для 
взяття на облік 

взяття на 
облік 

уточнення 
списку 

зняття з 
обліку 

1. Зінкевич Любов Іванівна 18.04.1986 
№105 

   Лікар 

2. Прокопів Михайло 
Михайлович 

15.08.2001 
№265 

   Військовослуж
бовець, 
учасник 
обойових дій, 
ветеран 
військової 
служби  

3. Іщук Анатолій Іванович  19.11.2003 
№78 

   Учасник 
бойових дій 
(інв. 2-ої гр.) 

4. Ковальчук Василь Петрович 25.03.2005 
№3 

   Учасник 
бойових дій 
(інв. 2-ої гр.) 

5. Бєліца Ігор Миколайович 31.10.2005 
№196 

   Військовослуж
бовець 
 

6. Воробей Дмитро 
Володимирович 

26.12.2007 
№7 

   Дитина-сирота 

7. Мартинюк Максим 
Борисович  

29.01.2008 
№3 
 
 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

8. Соколова Вікторія Борисівна 25.04.2008 
№22 

   Дитина-сирота 

9. Палій Дмитро Сергійович 25.09.2008 
№50 

   Дитина-сирота 

10. Бульчак Світлана 
Станіславівна 

25.09.2009 
№37 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

11. Бутиніч Олександра Юріївна 28.11.2012 
№62 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 



 

 

12. Ейсмонт Володимир 
Анатолійович 

25.12.2013 
№39 

   Учасник 
бойових дій 
(інв. 2-ої гр.) 

13. Райковський Андрій 
Володимирович  

23.09.2015 
№60 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

14. Євпак Сергій 
Олександрович 

17.08.2016 
№24 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

15. Воробей Марина 
Володимирівна 

28.04.2017 
№91 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

16. Мартинюк Маргарита 
Андріївна 

29.09.2017 
№216 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

17. Мартинюк Юлія Андріївна  29.09.2017 
№216 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

18. Харламова Тетяна Сергіївна 27.04.2018 
№92 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

19. Новіцька Антоніна 
Вацлавівна 

31.05.2018 
№101 

   п.15 ст.15 
Сім’я 
загиблого 
військовослуж
бовця в АТО   

20. Ігнатьєва Оксана Валеріївна 30.08.2018 
№192 

   Молодий 
спеціаліст 
лікар 
онколог,направ
лений в 
порядку 
розподілу в 
іншу місцевість 

21. Романовський Максим 
Анатолійович 

10.10.2018 
№225 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

22. Рижевич Іванна Миколаївна 20.12.2018 
№301 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

23. Карпович Михайло Ігорович 30.01.2019 
№24 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

24. Романенко Максим 
Миколайович  

01.03.2019 
№49 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 



 

 

25. Райковська Тетяна 
Володимирівна 

26.06.2019 
№136 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

26. Райковський Павло 
Володимирович  

26.06.2019 
№136 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

27. Дрига Дарія Миколаївна 30.08.2019 
№205 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

28. Антоневич Ольга 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

29. Марціновська Валерія 
Олександрівна 

30.08.2019 
№205 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

30. Волощук Анастасія 
Миколаївна 

30.08.2019 
№205 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

31. Ковальчук Максим 
Олексійович 

30.08.2019 
№205 

   Дитина-сирота 

32. Тарасюк Максим Юрійович 30.08.2019 
№205 

   Дитина-сирота 

33. Палій Анна Сергіївна  30.08.2019 
№205 

   Дитина-сирота 

34. Тищик Тетяна 
Олександрівна 

30.08.2019 
№205 

   Дитина-сирота 

35. Воробей Василь Васильович 30.09.2019 
№ 211 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

36. Зелінська Тетяна Вікторівна 27.11.2019 
№258 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

37. Тарасова Вероніка Сергіївна 27.11.2019 
№258 

   Позбавлення 
батьківського 
піклування 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
31.01.2020                                                                                                                               № 5 
 
Про роботу КП «Баранівка 
міськводоканал» за 2019 рік 
 

Заслухавши звіт директора комунального підприємства Баранівської міської ради 
«Баранівка міськводоканал» про роботу підприємства за 2019 рік, виконком міської ради 
зазначає, що наразі КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 
водопостачання, водовідведення, лазні, готелю, реалізує пісок, виконує будівельно-ремонтні 
роботи.  Станом на 01.01.2020  року валовий дохід по підприємству становить 5514543грн.(з 
ПДВ), що  на 30% більше як за  2018рік (4229231 грн.). Витрати за 2019р. – 5431,5 тис. грн., 
що в порівнянні за  2018р.- 3798,1 тис. грн. на 43 % більше. Дохід за 2019р. у порівнянні з 2018 
р. збільшився за рахунок: 

- збільшення об’ємів стоків - (2018р – 99,9 тис.м.куб, 2019р – 109,5 тис.м.куб.), завдяки чому 
збільшився дохід (2018р. -2266,5 тис. грн.., 2019 р. – 2915,7 тис. грн.); 

- за рахунок коригування тарифів на водопостачання та водовідведення; 
- збільшення продажу піску - на 447,4 тис. грн. (2019 – 10000 м. куб., 2018 – 6434 м. куб.). 

- Зменшилось споживання води (2018р.- 62,6 тис. м. куб, 2019р. – 59,5 тис. м. куб.), хоча 
в грошовому еквіваленті дохід зріс на 36,7 тис. грн.. (2018 р.- 1227,9 тис. грн.., 2019р. – 1264,6 
тис. грн.) за рахунок коригування тарифів. 

Враховуючи вище зазначене, з метою вжиття дієвих заходів щодо забезпечення  
діяльності підприємства, керуючись пп.3 п.«а» ст.29, п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Звіт директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про роботу комунального 
підприємства за 2019 рік, що додається, взяти до відома. 

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

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

• постійно проводити претензійну роботу з боржниками;  



 

 

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

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

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

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

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 31.01.2020 № 5 
 

 
     Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал» 

за 2019рік 
 

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

 
Станом на 01.01.2020р. валовий дохід по підприємству становить 5514543 грн. (з ПДВ), що  

на 30% більше за 2018рік. (4229231грн.). 
Витрати 2019рік – 5431,5тис. грн., що в порвняні з  2018р.- 3798,1 тис. грн. на  43%  більші.   
 
Дохід за 2019рік в порівнянні з 2018роком. виріс за рахунок: 
- коригування тарифів на водопостачання та водовідведення.; 
- збільшення продажу піску - на 447,4тис.грн.(2019 – 10000 м.куб., 2018 – 6434 м.куб.). 
 
Збільшився обсяг прийнятих стоків (2018р. – 99,9тис.м.куб, 2019р. – 109,5тис.м.куб.), 

завдяки чому збільшився дохід ( 2018р. – 2266,5тис.грн., 2019р. – 2915,7тис.грн.). 
Зменшолось споживання води (2018р.-62,6тис.м.куб, 2019р.-59,5тис.м.куб.), хоча в 

грошовому еквіваленті дохід зріс на 36,7тис.грн. (2018р.-1227,9тис.грн., 2019р.- 1264,6тис.грн.) 
за рахунок коригування тарифів. 

 
По паливно-мастильних матеріалах використання бензину зменшилось:  
- 2018рік - 1819 л на суму 40968,38 грн.; 
- 2019рік  – 1442 л на 31057,46 грн.,  
Використання дизельного пального збільшилось (кар’єр, АС-машини, мул.майданчик): 
- 2018рік – 9394 л, на суму 165483,35 грн.;  
- 2019р. – 12607 л на суму 267342,12 грн.. 
 
Протягом 2019 року на підприємстві збільшився фонд заробітної плати на 542,7 тис.грн – 

2018р. - 1689,1 тис. грн..,а за 2019рік – 2231,8 тис.грн., (зростання мінімальної зарплати). Середня 
заробітна плата на підприємстві за 2018рік становила 4854,00 грн., за 2019рік становить 7153 ,00 
грн.  При цьому за 2018рік кількість штатних працівників становила - 29 чол., за 2019рік -  26 
чол.. 

 
За 2019 рік нараховано різниці в тарифах на послуги водопостачання на водовідведення, 

надані населенню 599,3 тис.грн., з них компенсовано міською радою 200,0 тис.грн. 
 
До пенсійного фонду сплачено 510,4 тис.грн. (2018р. -388,6 тис. грн.); ПДФО сплачено 

407,3 тис.грн. (2018р. - 305,0 тис. грн.); військового збору сплачено 33,4 грн. (2018р. - 28,2 тис. 
грн.)  

Борг по сплаті ПДФО  на 01.01.20р. становить 256,9 тис. грн. (за період до 2016р.). 
Cплачено ПДВ за 2019рік 624,8 тис.грн.. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Збільшилось податкове навантаження на 36 % в розрізі наступних податків: 
Вид податку                2018рік.                               2019рік. 
Земля                           0,00 грн.                              0,00  грн. 
Надра пісок                18,6 тис. грн.                     33,4 тис. грн. 
Надра вода                 64,9 тис. грн.                     87,3 тис. грн.      
Вода                           12,8 тис. грн.                     11,6 тис. грн.        
Екологія                     3,5 тис. грн.                         4,7 тис. грн.   
Туристичний збір       0,7 тис. грн.                         0,0 тис. грн. 
 
Всього                       100,5 тис.  грн.                 137,0 тис. грн. 
 
Основні види витрат в 2019 році: 
 
Водопостачання  та водовідведення: 
- проведено реконструкцію лінії електропостачання 10кВт(більше 0,5 км)  – 201 тис.грн. 

(кошти міської ради), при кошторисній вартості проекту 253,8 тис.грн.; 
- проведено відновлення 2-х мулових майданчиків, загальною площею 1700м.кв. – 63 

тис.грн.; 
- відремонтовано м»ягку покрівлю технологічних споруд, загальною площею 150м.кв. – 

36 тис.грн.; 
- лабораторні дослідження вод, стоків – 28 тис.грн. 
Транспорт: 
- для забезпечення потреб у вивезенні рідких нечистот проведено капітальний ремонт 

двигуна автомобіля ГАЗ53 АС, замінено вакуумний насос – 16 тис.грн.; 
-  проведено ремонт екскаватора АТЕК, встановлено шини – 23 тис.грн.; 
-  ремонт автогрейдера – 9 тис.грн. 
Кар»єр: 
- проведено детальна геолого-економічна оцінка запасів та отримана необхідна 

документація по піщаному кар»єру – 246 тис.грн.; 
- проведено оцінку впливу на довкілля  – 47  тис.грн.; 
-  у зв»язку виходу з ладу екскаватора АТЕК кар»єрні роботи проводились за рахунок 

найманої техніки – 213 тис.грн. 
 
 

 
Директор  КП «Баранівка міськводоканал»                                     Ю. С. Деревянко  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.01.2020                                                                                                                           № 6 
 
Про погодження дозволу на  
реконструкцію житлового будинку   
 
Розглянувши заяву Сторожук Любові Володимирівни про надання дозволу на реконструкцію 
житлового будинку по вулиці Промислова, 41, смт. Полянка, керуючись ст. 27 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити дозвіл Сторожук Любові Володимирівні на реконструкцію житлового будинку на 
власній земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХХХ. 
2. Зобов’язати Сторожук Л.В., замовити будівельний паспорт на реконструкцію за адресою: 
вул. Соборна, 20, м. Баранівка Баранівського р-н., Житомирської обл., у відділі 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

31.01.2020                                                                                                                           № 7 

 

Про надання дозволу на реконструкцію  
з добудовою нежитлового приміщення 
 

Розглянувши заяву генерального директора ТОВ ТК «Полісся – Продукт» Раковича О.І, 
про  надання дозволу на реконструкцію з добудовою нежитлового приміщення за адресою: 
вул. Соборна, 4а, м. Баранівка, керуючись ст.29, 31 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл генеральному директору ТОВ ТК «Полісся – Продукт» Ракович О.І., на 

реконструкцію з добудовою нежитлового приміщення по вулиці Соборна, 4а, м. 
Баранівка, Баранівського району, Житомирської області.  

2. Рекомендувати генеральному директору ТОВ ТК «Полісся – Продукт» Ракович О.І.,: 
-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. 

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 

31.01.2020                                                                                                                           № 8 

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 ІІІ пров. Ломоносова, 4а, який належить на 
праві власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «ІІІ пров. Ломоносова, 6, м. Баранівка» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти квартирі в м. Баранівка Баранівське лісництво, кв.1, який належить на праві 
спільної часткової власності ХХХХХХХ,  нову поштову адресу: «вул. Лісництво, 3, кв.1, м. 
Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка ІІ пров. Огородній, 6, який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров. Огородній, 6, м. Баранівка» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти квартирі в с. Рогачів вул. Технікумівська, 7, кв.10, який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Технікумівська, 7, кв.4, с. Рогачів» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
5.  Зобов’язати ХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

31.01.2020                                                                                                                           № 9 
 
Про погодження використання 
земельної ділянки   
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавського Віталія 
Юрійовича про погодження використання земельної ділянки для здійснення навчального 
водіння слухачів, керуючись п. к ст. 12 «Земельного кодексу України», пп. 4 п. б ст. 30, ст.40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Погодити директору ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавському Віталію Юрійовичу, 
використання земельної ділянки по вул. І. Франка, м. Баранівка, кадастровий номер 
1820600000:01:004:1632 площею 0,4000 га, для здійснення навчального водіння слухачів ТОВ 
«Автошкола-Прогрес» - терміном на 1 рік з 01 лютого 2020 року по 31 січня 2021 року. 
1)погодити графік водіння; понеділок, вівторок, середа, четвер. 
2.   Укласти договір тимчасового використання місця земельної ділянки. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з   
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А 
 
 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

31.01.2020                                                                                                                           № 10 
 
Про надання дозволу Харчишиній Н.М.  
на укладання договору -дарування  
частини житлового будинку 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Харчишиної 
Н.М., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 29.01.2020 р., 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 29.01.2020 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Харчишиній Надії Миколаївні, ХХХХ р.н., жительці ХХХХХ, дозвіл на укладання 
договору дарування ½ частини житлового будинку, який знаходиться за адресою: 
ХХХХХХХХХ, на користь своєї сестри Райковської Лесі Миколаївни, ХХХХ р.н. яка 
зареєстрована та проживає за адресою: 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 

31.01.2020                                                                                                                           № 11 
 
Про надання дозволів Панчуку В.Г. 
та Панчук Т.М. на укладання договору  
дарування частин квартири 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви Панчука В.Г. та 
Панчук Т.М., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 
27.01.2020 р., рішення комісії з питань захисту прав дитини від 29.01.2020 р, виконавчий 
комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати Панчуку Володимиру Григоровичу, ХХХХХХХХ, жителю ХХХХХХ, дозвіл на 
укладання договору дарування 1/3 частини квартири, яка знаходиться за адресою: 
ХХХХХХХХХ на користь сина Панчука Ярослава Володимировича, ХХХХХХ який 
зареєстрований та проживає за адресою: ХХХХХХ. 

 

2. Надати Панчук Тетяні Михайлівні, ХХХХХХ, жительці ХХХХХХХХ, дозвіл на укладання 
договору дарування 1/3 частини квартири, яка знаходиться за адресою: ХХХХХХ на користь 
сина Панчука Ярослава Володимировича, ХХХХХХХХ який зареєстрований та проживає за 
адресою: ХХХХХХХХХ. 

 

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 

31.01.2020                                                                                                                           № 12 
 
Про надання дозволу Іщуку М.А.  
на укладання договору дарування  
квартири 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Іщука М.А., 
враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 27.01.2020 р., 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 29.01.2020 р, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1.Надати Іщуку Миколі Анатолійовичу, ХХХХХХ, жителю ХХХХХХХХ дозвіл на 
укладання договору дарування квартири, яка знаходиться за адресою: ХХХХХХХ, в рівних 
частинах, на користь сина Іщука Дмитра Миколайовича, ХХХХХХХ та неповнолітнього 
сина Іщука Богдана Миколайовича, ХХХХХХ, які зареєстровані та проживають за 
адресою: ХХХХХХХХХ. 
 
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 
 
31.01.2020                                                                                                                                   № 13 
 
Про надання одноразової  
матеріальної допомоги  
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №1 від 
28.01.2020 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальний і правовий статус 
військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

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

2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі 
21900 грн. (двадцять одна тисяча дев’ятсот гривень) на рахунок управління соціального 
захисту населення міської ради для виплати 21900 грн. (двадцять одна тисяча дев’ятсот 
гривень). 

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

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

 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
                                                                                                         

 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.01.2020                                                                                                                                   №14 
 

 
 

Про виплату допомоги на поховання   
 

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували пенсійних 
та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи протокол №1 від 
28.01.2020 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 30.03.2017 № 86 та керуючись Постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася 
поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, 
передбачених для цієї мети згідно додатку. 
 
2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі  
4000грн. (чотири тисячі гривень) на рахунок управління соціального захисту населення 
міської ради для виплати 4000грн. (чотири тисячі гривень). 
 
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н. В.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 

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

 
 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 
                                                                                                          

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.01.2020                                                                                                                    №15 

 
 
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  9.01.2020  №  10-од «Про 
затвердження заходів з підготовки та проведення свята «Хрещення Господнє», що додається. 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                          Н. В. Кокітко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  
                                                                                  від 31.01.2020 № 15 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
09.01.2020                                                                                                                        №10-од 
        
 
Про затвердження заходів з підготовки 
та проведення свята «Хрещення Господнє» 
 
 

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 
належного відзначення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
свята «Хрещення Господнє»: 

           1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення свята «Хрещення Господнє» 
згідно з додатком. 

2.Затвердити робочу групу з підготовки та проведення свята «Хрещення Господнє» у 
складі згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади свята 
«Хрещення Господнє» (Савчук В. А.) забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

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

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

 

 

Міський голова                                                                                      А. О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                     розпорядження  міського голови 
                                                                                                     від 09.01.2020    №10-од 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
 з підготовки та проведення свята «Хрещення Господнє» 

 
1. Провести свято «Хрещення Господнє» 19 січня 2020 року в м. Баранівка на річці Случ 

за участі жителів населених пунктів Баранівської міської ОТГ (Початок о 11:00 год.). 
                                                                 

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

                                                                                       19 січня 2020 року 
 
       2. Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території місць проведення свята 
«Хрещення Господнє» (прибирання території до та після заходу, огородження території для 
купання, вистилання соломою підходу до водойми, встановлення сміттєвих урн, 
облаштування багаття для обігріву учасників свята).         
                                                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                                 комунального  господарства 
                                                                                                 міської ради 
                                                                                                 19 січня 2020 року 
 
        3. Забезпечити роботу польової кухні. 
                                                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                                 комунального  господарства 
                                                                                                 міської ради 
                                                                                                 19 січня 2020 року 
 
         4. Підготувати сценарій та сценарний план проведення свята «Хрещення Господнє» 
 

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

                                                                                       До 19 січня 2020 року 
 
          5. Забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації проведення 
культурно-масового заходу. 
              Відділ організаційно-кадрової 
                                                                                                 роботи міської ради 
                                                                                                 До 18 січня 2020 року 
 
           6. Підготувати листи щодо забезпечення в місцях проведення масових заходів з нагоди 
проведення свята належного громадського порядку, протипожежної безпеки та безпеки на 
водних об’єктах, чергування карети екстреної медичної допомоги під час проведення заходу. 
                                                                                                  
                                                                                                 Відділ організаційно-кадрової 
                                                                                                 роботи міської ради 
                                                                                                 15 січня 2020 року 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



 

 

                                                     

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                     розпорядження міського голови 
                                                                                 від 09.01.2020 №10-од 

 
 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення свята «Хрещення Господнє» 

 
САВЧУК 
Василь Андрійович                                         заступник міського голови, голова   
                                                                           робочої групи 
КУЦАН 
Людмила Леонідівна                                       керуючий справами виконкому, заступник 
                                                                           голови робочої групи 
ЗАВАДСЬКА 
Жанна Сергіївна                                              головний спеціаліст з організаційної роботи 
                                                                           відділу організаційно-кадрової 
                                                                           роботи, секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 
Сергій Адамович                                             начальник відділу благоустрою та житлово- 
                                                                           комунального господарства  
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 
 

 

Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 

 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.01.2020                                                                                                                            № 16 

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

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

ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити   графік   особистого прийому  громадян міським головою, першим 
заступником, заступником міського голови та секретарем ради виконавчого комітету 
Баранівської міської ради, що додається. 
2. Визначити дні особистого прийому громадян в. о. старост громади –щовівторка. 
3.Відділу   організаційно-кадрової роботи  Баранівської   міської ради (Костецька О. Д.) 
забезпечити опублікування графіка особистого прийому громадян у засобах масової 
інформації. 
4.Рішення виконавчого комітету   від 30.01.2019 № 29 «Про затвердження графіка 
особистого прийому громадян в Баранівській міській раді у новій редакції» визнати таким, 
що втратило чинність. 
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами  виконавчого 
комітету Куцан Л.Л.. 
  

Перший заступник міського голови                                                            Н. В. Кокітко 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

                                                                                  від 31.01.2020 № 16 
  
 

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян посадовими особами   

міської ради   
 

Голова міської ради 
Душко Анатолій Олександрович 

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

 
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 
Кокітко Наталія Володимирівна другий та четвертий четвер щомісяця з 09.00 

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

громадян 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 
Савчук Василь  Андрійович 

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
 
Цицюра Володимир Олександрович другий та четвертий вівторок щомісяця з 

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

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

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

 
 

 
Примітка: місце проведення виїзних прийомів проводиться в старостатах громади, час-
визначається за окремим графіком. 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Л. Куцан 

 



 

 

 

 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.01.2020                                                                                                                            № 17 

Про встановлення вартості 
харчування у закладах освіти 
міської ради на 2020 рік 

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

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити розрахунок вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти Баранівської 
міської ради  згідно з додатком. 

2.Встановити з 01 лютого 2020 року батьківську плату за харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти: 

- міста Баранівка в розмірі, що становить 60 відсотків від вартості харчування на день; 

- селища та сіл Баранівської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі, що становить 
40 відсотків від вартості харчування на день. 

3.Збільшити витрати на харчування дітей у закладах дошкільної освіти міської ради в літній 
оздоровчий період з 01.06.2020 на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів. 

4.Встановити, що у 2020 році вартість харчування у комунальних закладах загальної середньої 
освіти Баранівської міської ради в середньому становить 10 грн. 00 коп. 

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



 

 

дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування; 

дітям з особливим освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах 
(групах); 

дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

дітям із сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні ООС, та сімей 
військовослужбовців загиблих в зоні ООС, та тих, що мають посвідчення учасника бойових 
дій. 

 6.Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
у розмірі 50% для дітей батьків, у сім’ях яких виховується троє і більше дітей (за заявами 
батьків).  

7.Управлінню соціальних захисту міської ради (Нікітчина Н.В.) спільно з директорами 
закладів загальної середньої освіти Баранівської міської ради сформувати списки учнів, які 
перебувають у складних житєвих обставинах. 

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

9. Службі у справах дітей  міської ради (Кучинська І.В.) надати пропозиції стосовно надання 
пільг з харчування на кожне чергове засідання виконавчого комітету міської ради після 
виявлених фактів.  

10. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2019 р. №30 «Про встановлення 
вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2019 рік» вважати таким, що втратило 
чинність. 

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

 
Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                  Додаток  
до рішення міськвиконкому 

                                                                31.01.2020 № 17 
 
 

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

 
 
 

Фактична 
вартість 

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

Діти від 3-х до 6-7 років, 
вартість одного дітодня, 

(грн.) 
Всього: 28,85 37,37 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.01.2020                                                                                                                               № 18 

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

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

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

 
2.Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання затверджених заходів.  
 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. О. Цицюру. 

 

 

Перший заступник міського голови                                                             Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 рішення виконавчого комітету 
                                                                    31.01.2020 № 18    

  
План 

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

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

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
14 лютого 2020 року 
 

2.Провести тематичні уроки, виховні заходи, лекції з історії війни в Республіці Афганістан.  
Відділ освіти міської ради 
Січень-лютий 2020 року 

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

Відділ освіти міської ради 
Січень-лютий 2020 року 
 

4.Провести героїко-патріотичні години, вечори-реквієми, вечори-зустрічі з ветеранами 
афганської війни: «Афганістан - ти серця мого біль», Афганістан болить в моїй душі».  
 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради (бібліотека для дорослих та 
дітей, бібліотеки громади) 
14 лютого 2020 року 
 

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

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради (Баранівський історико-
краєзнавчий народний музей) 
Протягом лютого 2020 року 
 

6. Організувати та провести міжобласний турнір з міні-футболу приурочений до Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-й річниці виведення 
військ з Афганістану. Забезпечити нагородження переможців. 

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
8 лютого 2020 року 

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

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



 

 

 
8. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації про відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
Лютий 2020 року 
 

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

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
Лютий 2020 року 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.01.2020                                                                                                              № 19 
 

Про видачу дубліката свідоцтва про 

право власності на житловий будинок 

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

ВИРІШИВ:   

1. Вороб’ю Юрію Вікторовичу дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок  
по ХХХХХХХХ, який належить на праві приватної власності, замість втраченого, що має силу 
оригіналу згідно з додатком 1. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.01.2020                                                                                                                           № 20 

Про внесення змін до рішення 
виконкому міської ради 
від 27.11.2019 року №251  
«Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна» 
 

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради, від 27.11.2019 
року №251 «Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна», а саме,  
- вважати таким, що втратив чинність пункт №3. 
2.   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 

31.01.2020                                                                                                                           № 21 

Про надання статусу дитини, позбавленої  
батьківського піклування малолітнім  
Олійнику О.Ю. та Олійнику С.Ю.  
 

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 від 27.01.2020 р., 
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської 
ради від 29.01.2020 р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Олійнику Олександру 
Юрійовичу, ХХХХ р.н., та Олійнику Сергію Юрійовичу, ХХХХ р.н. батьки яких 
позбавлені батьківських прав (рішення Баранівського районного суду Житомирської 
області від 04.12.2020 р. (справа № ХХХХХХ). 

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

постійний контроль за умовами проживання та виховання Олійника О.Ю. та Олійника 
С.Ю. та щорічно до 31 січня 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 

31.01.2020                                                                                                                           № 22 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням 
учнів 1-11 класів закладів освіти із сімей, 
які перебувають в складних життєвих обставинах  
 
 Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 
Закону України «Про охорону дитинства», враховуючи рішення виконавчого комітету від 
30.01.2019 року №30 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради 
на 2019 рік», з метою соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів загальної 
середньої освіти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах згідно з додатком. 
 2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Р.З. Николишин) довести дане рішення до 
відома директорів загальноосвітніх шкіл. 
 3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) тримати на 
постійному контролі дане питання. 
 4. Відділу фінансів міської ради  (Василевський О.В.) передбачити додаткові кошти на 
харчування дітей даної категорії дітей. 
 5. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                            Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Додаток 
до рішення виконкому 
від 31.01.2020  № 22 
 

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

 
№ П.І.Б дитини/р.н. 

 
ЗОШ, 
клас 

Обставини 

Кашперівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів 
 Лисюк Жанна  9- клас Складні життєві обставини 

 
Баранівський ліцей №1 
 Нестерук Яна 5-А клас Складні життєві обставини 

 
Кашперівський ЗДО 
 Стецюк Максим ЗДО Складні життєві обставини 

 
 
Начальник служби у справах дітей                                                    І. В. Кучинська 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.01.2020                                                                                                                           № 23 

Про хід виконання рішення виконавчого комітету 
міської ради від 01.03.2019 №44 «Про затвердження заходів 
із відзначення у Баранівській міській об’єднаній  
територіальній громаді 2019 року сім’ї та дитини» 
 
 Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рішенням сесії міської ради від 24.01.2019 №1594 «Про оголошення 2019 року у Баранівській 
міській об’єднаній територіальній громаді роком сім’ї та дитини», рішення виконавчого 
комітету міської ради від 01.03.2019 №44 «Про затвердження заходів із відзначення у 
Баранівській міській об’єднаній  територіальній громаді 2019 року сім’ї та дитини», 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 
 1. Узагальнену інформацію головного спеціаліста служби у справах дітей міської ради 
(Лисюк Г.В.) про виконання заходів із відзначення у Баранівській міській об’єднаній 
територіальній громаді 2019 року сім’ї та дитини» взяти до відома згідно з додатком. 
 2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) забезпечити подальшу 
координацію та організацію комплексної роботи усіх суб’єктів соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 
 3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.) 
забезпечити надання комплексу соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. 
 4. В.о. старост старостинських округів тримати на особливому контролі питання 
виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, випадків жорстокого 
поводження з ними, виникнення безпосередньої загрози їх життю або здоров’ю, надання 
таким дітям допомоги в межах повноважень і своєчасне інформування про них відповідних 
суб’єктів організації соціального захисту дітей. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 
 
 

Перший заступник міського голови                                                    Н. В. Кокітко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                          Л. Л. Куцан 
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Додаток 
до рішення  
виконавчого комітету 
від 31.01.2020 р. № 23 
 

Інформація 
служби у справах дітей міської ради 
про виконання заходів із відзначення 

у Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді 
2019 року сім’ї та дитини 

 
Керуючись Законами України «По охорону дитинства», «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування». 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 03.10.2018р. №800 «Деякі 
питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому 
числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» на території громади забезпечено 
взаємодію всіх суб’єктів організації соціального захисту дітей щодо підтримки сімей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, 
здійснюється взаємоінформування щодо випадку конкретної дитини. 

Протягом 2019 року службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН міської ради, 
Баранівським ВП Новоград-Волинського ВП ГУМН в Житомирській обл., благодійним 
фондом «Карітас-Спес Баранівка», представниками старостинських округів міської ради, 
медичними працівниками, Баранівським РС УДСНС України у Житомирській області 
здійснено обстеження  185 сімей, які перебувають у складних життєвих (з них повторно 45). 

Протягом 2019 року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 
винесено на розгляд 83 питання, з них 45 про стан утримання та виховання дітей, в сім’ях які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 

Спільно з інспектором ювенальної превенції відділу поліції проведено 23 
профілактичних рейдів «Діти вулиці» та «Кризова сім’я», в ході яких обстежено 103 сімей (160 
дітей) з метою проведення бесід щодо наслідків безвідповідального батьківства, профілактики 
нещасних випадків серед дітей, підготовки дітей до школи, до осінньо-зимового періоду, а 
саме своєчасної заготівлі твердого палива, утеплення вікон, налагодження побуту та інше. 

Рішенням сесії міської ради від 12.03.2019 року №1768 затверджено Програму 
виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади з метою створення ефективної системи захисту прав та 
інтересів дитини на рівні громади в умовах децентралізації, дружнього до дітей середовища. 

В рамках Програми на проведення заходів до Міжнародного Дня захисту дітей, 
Новорічних та Різдвяних свят, на проведення зустрічі дітей-сиріт, дітей-позбавлених 
батьківського піклування-випускників загальноосвітніх шкіл з керівництвом 
облдержадміністрації, міської ради виділено кошти в сумі 23680 грн. Заходами охоплені всі 
діти соціально вразливих груп населення. 

На первинному обліку служби у справах дітей міської ради перебуває 72 дитини-сироти 
та дитини, позбавленої батьківського піклування (дітей-сиріт–20, дітей, позбавлених 
батьківського піклування – 52). З них під опікою/піклуванням перебуває 63 дитини, в 
ПС/ДБСТ – 7, в інтернатних закладах – 2.  
 Частка охоплених сімейними формами виховання дітей складає 98% від загальної 
кількості дітей, які перебувають на первинному обліку. 



 

 

 Рішенням сесії міської ради від 29.08.2019р. №2036 затверджено міську Програму 
організації захисту дітей громади в процесі реформування закладів закладів інституційного 
догляду та виховання дітей. Основними завданнями Програми є: планова організація роботи 
щодо недопущення потрапляння дітей в заклади інституційного догляду, поступова 
реінтеграції дітей в сім’ю, запровадження освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних 
послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей, розвиток сімейних та альтернативних форм 
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей в СЖО. 
 Разом з тим, розпорядження міського голови від 10.07.2019 року №140-од затверджено 
склад міжвідомчої робочої групи щодо організації соціального захисту дітей громади в процесі 
реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей.  

У 2019 році продовжено роботу щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а саме на особовий рахунок особи 
з числа дітей, позбавлених батьківського піклування зараховано кошти грошової компенсації 
у розмірі 322 896 грн. з державного бюджету на придбання житла у власність. 

Службою у справах дітей міської ради спільно з УСЗН міської ради активізовано роботу 
щодо пошуку кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі. 

На обліку служби у справах дітей перебуває 1 сім’я кандидатів в усиновителі та 1 сім’я 
кандидатів в прийомні батьки.  

На обліку центру надання соціальних послуг УСЗН міської ради перебуває 41 сімей з 
дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, у яких виховується 105 дітей. 
Переважно це сім'ї, в яких батьки ведуть нездоровий спосіб життя, зловживають алкогольними 
напоями або вживають наркотичні засоби, а також, неналежним чином виконують свої 
обов'язки з виховання та догляду за дітьми. 

Соціальним супроводом фахівцями із соціальної роботи охоплено22 сім’ї, у яких 
виховується 38 дітей. В процесі ведення випадку сім’ї робота фахівців із соціально роботи 
спрямовується на профілактику, підтримку, обслуговування з урахуванням індивідуальних 
потреб дитини та її сім’ї. 

Проведена профілактична робота із 28 особами, які умовно засуджені та перебувають 
на обліку в районному секторі з питань пробації.  
 Для забезпечення розширення допомоги по підтримці сімей/осіб, які перебувають в 
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги УСЗН міської ради 
укладено з фізичною особою договір про надання волонтерської допомоги. З метою виявлення 
та попередження причин та умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень укладено 
угоду про співпрацю з районном сектором з питань пробації, а також укладено Меморандум 
про співпрацю між УСЗН, службою у справах дітей та центром надання правової безоплатної 
допомоги. 

14.09.2019 року відкрито багатофункціональний центр реабілітації для дітей з 
інвалідністю. На сьогодні послугами реабілітації  охоплено 22 дитини з інвалідністю та 6 дітей, 
які належать до групиризику щодо отримання інвалідності. 

Протягом 2019 року працівниками Баранівського відділення поліції здійснювалася 
охорона громадського порядку, під час проведення масових заходів у яких брали участь чи 
були присутні діти, у тому числі при проведенні заходів із відзначення «День захисту дітей», 
випускних вечорів у навчальних закладах та святкування новорічних свят. 

У 2019 році за ст.178 КУпАП (розпиття спиртих напоїв або поява у громадському місці 
у п’яному вигляді), ст.175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у громадському місці), 
ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) складено адміністративні протоколи 
відносно дітей та за ст.184 КУпАП (невиконання батьківських обов’язків), ст.180 КУпАП 
(доведення неповнолітніх до стану сп’яніння), ч.2 ст. 156 КУпАП (продаж тютюнових, 
слабоалкогольних або алкогольних виробів неповнолітнім відносно дорослих.         На 
профілактичний облік інспектором з ювенальної превенції Баранівського ВП у 2019 році було 
поставлено 2 дитини (одну по двох категоріях - вчинення домашнього насильства та вчинення 
протягом року декількох адміністративних правопорушень, і одну за неодноразове залишення 



 

 

місця проживання без відома відповідальних за нею осіб). З даними дітьми проводилася 
профілактична робота, щодо недопущення вчинення  правопорушень.  
 У 2019 році працівниками Баранівського міського Будинку дитячої творчості 
проведено заходи із відзначення у Баранівській ОТГ 2019 року сім’ї та дитини, зокрема: свято 
для творчо-обдарованих дітей, 13.05.2019 р., виставу до Дня Святого Миколая, 19-20.12.2019 
р. (для молодших школярів шкіл міста та для пільгових категорій дітей шкіл ОТГ).        

Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради проведено 
наступні заходи із відзначення у Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді 2019 
року сім’ї та дитини: 
- сімейні читання «Добрі справи малюків – подарунок для батьків» на базі дитячого відділу 
бібліотеки для дорослих та дітей 26 березня 2019 р.; 
- захід «З мамою у тихий вечір» в рамках засідання клубу «За чашкою чаю», читальний зал 
бібліотеки для дорослих та дітей, 12 травня 2019 р.;  
- сольний концерт вокального ансамблю «Ейс» - «Друзі музики»  в МБК ім.А.Пашкевича, 14 
червня 2019 р.; 
- конкурс малюнку «Я і моя щаслива сім’я», художній відділ школи мистецтв, в приміщенні 
школи мистецтв, протягом травень-червень 2019 р.; 
- День матері та День Героя на базі Берестівського старостату, 25 травня 2019 р.; 
- лялькова вистава вихованців дитячої студії «Казка» БК с.Смолдирів, 01 червня 2019 р. на базі 
БК с.Смолдирів. 

Відділом освіти Баранівської міської ради у 2019 році проведено наступні заходи у ЗДО 
та ЗЗСО громади: 
- участь учнів 1-2 класів та дітей, що потрапили у складні життєві обставини у святі до Дня 
Святого Миколая; 
- виставка творчих робіт «Моя сім’я подорожує» до Дня міста; 
- участь вихованців ЗДО громади у святі «Яскраві зірочки», приуроченому до Дня захисту 
дітей 01.06. 2019; 
- Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» у ЗЗСО з 01.12 по 16.12.2019 р.; 
- виставка-конкурс «Щедрі дари осені»; 
- благодійні акції до Дня інвалідів; 
- постійна волонтерська допомога воїнам ООС; 
- виховні бесіди «Я вдячний Богові за матір”, «Миттєвості сімейного щастя” і т.д.; 
- круглі столи на тему: „Роль матері та батька у вихованні дитини”, «Все на світі татко вміє»; 
- святкові концерти до Міжнародного жіночого дня 8 березня; 
- урочиста хода до Дня міста (вихованці ЗДО із сім’ями); 
- проведення батьками тематичних виховних годин (Баранівський ліцей №1); 
- весняна толока – 2019; 
- майстер-клас «Виготовлення годівнички з підручних матеріалів»; 
- майстер-класи на базі МРЦ (швейний коворкінг), приурочені до Дня закоханих 14.02. 
(виготовлення сердечок з фетру), до 8 березня 08.03. (виготовлення тюльпанів із тканини), до 
Дня Святого Миколая 19.12. (подарункові черевички); 
- різдвяні зустрічі у ЗДО; 
- родинні свята «Без верби і калини нема України»; 
- день відкритих дверей, день самоврядування у ЗДО; 
- щорічний туристичний похід на лісову галявину до р. Гнилушка; 
- посиденьки «З любов’ю до природи». 

КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради взято 
участь у проведенні заходів із відзначення 2019 року сім’ї та дитини, а саме: 
- у лютому 2019 року проведено заняття районним педіатром з середнім медичним персоналом 
щодо відзначення 2019 року сім’ї та дитини; 
- проводились профілактичні огляди згідно вимог наказу МОЗ України від 16.08.2019 року 
№682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів»; 



 

 

- виділені групи ризику (у минулому-диспансерна група), які оглядаються педіатрами, 
сімейними лікарями та лікарями-спеціалістами протягом року; 
- постійно проводиться санітарно-освітня робота сімейними лікарями, педіатрами з батьками 
щодо принципів виховання дітей, підвищення почуття відповідальності за дитину, 
профілактика насильства у сім’ї; 
- у березні-грудні проведено засідання методичної ради в розрізі виконання даних заходів; 
- в структурних підрозділах налагоджений патронаж вагітних, породіль та дітей до 1 року, 
постійно проводяться бесіди з батьками щодо формування почуття відповідальності за дитину; 
- забезпечена ефективна міжсекторальна взаємодія із працівниками освіти, служби у справах 
дітей, поліції, управління соціального захисту населення міської ради. 
 

 
Начальник служби у справах дітей                                                                  І. В. Кучинська 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

31.01.2020                                                                                                                              № 24 
 
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 №29 від 
29.01.2020р.), розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради №61 від 
28.01.2020р., 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, особу з числа дітей, позбавлених батьківського 
піклування Казанніка Вадима Федоровича, ХХХХ р.н. жителя мХХХХХХХ. 
       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 

31.01.2020                                                                                                                           № 25 

Про надання дозволу на  
видалення аварійних дерев 
 

Керуючись ст. 30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.28 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2006 року № 1045, розглянувши заяву в. о старости Йосипівського 
старостинського округу про надання дозволу на видалення дерева, що знаходиться в 
аварійному стані та становить загрозу життю, здоров’ю і майну громадян, виконавчий комітет 
міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на видалення аварійного дерева (ялини) на території Йосипівського 
старостату в с. Табори, вул. Сонячна,1, яке перебуває в аварійному стані. 

2. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(Виховський С. А.) провести роботи по видаленню аварійного дерева в с. Табори,  
вул. Сонячна,1 на безоплатній основі. 

3. Деревину з видаленого дерева використати на потреби Йосипівського 
старостинського округу. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

31.01.2020                                                                                                                          № 26 
 
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 №29 від 
29.01.2020р.), розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради № 46 
від 20.01.2020р., 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, особу з числа дітей, позбавлених батьківського 
піклування Лашевич Світлану Вікторівну, ХХХХ р. н. жительку ХХХХХХХХХ. 
       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 

31.01.2020                                                                                                                           № 27 

 

Про надання дозволу на облаштування  
прилеглих територій комунальної власності  
елементами благоустрою 
 

Розглянувши заяви про надання дозволу на облаштування прилеглих територій 
комунальної власності елементами благоустрою у м. Баранівка, керуючись ст. 21 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», ст. ст. 31, 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП Блиндюку В.П., на облаштування прилеглої території комунальної 
власності до магазину по вул. Звягельська, 4, м. Баранівка елементами благоустрою. 
 
2. Надати дозвіл ФОП Демчишиній  І.І., на облаштування прилеглої території комунальної 
власності до будівлі кінотеатру по вул. Звягельська, 1а, м. Баранівка елементами благоустрою. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А.Савчука.  
 

 

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 


