
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.05.2022                                                                                                              № 63 

 

Про внесення змін до бюджету  

Баранівської міської територіальної  

громади на 2022 рік  

 

(06511000000) код бюджету  

 

           На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 

України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів 

у період воєнного стану»,  враховуючи  звернення розпорядників коштів та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 

комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку,  

Баранівська міська рада 

 ВИРІШИЛА  

1. Внести  зміни до  рішення 25 сесії 8 скликання міської ради від 

23.12.2021 №1388 із змінами та доповненнями від 25.01.2022 №1647, від 

15.02.2022 №1654, від 27.02.2022 №1660, від 12.05.2022 №1663, рішення 

виконавчого комітету від 18.03.2022 №28, від 30.03.2022 №30 та від 

15.04.2022 №32, а саме: 

1.1. В пункті 1 підпункті 2) цифри 213131978,99 та 26794657 замінити   

відповідно цифрами 213409982,99 та 26516653. 

1.2. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит 

загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 

18007966,01 гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них:  

- профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 19798853 гривень напрямком використання якого визначити 

передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду); 

- дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 1790886,99 гривень, джерелом покриття якого є використання 

вільного залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної 

громади за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам».  



1.3. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за 

спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади в сумі 

18375990 гривень, з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 19798853 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження 

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

 - профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 1422863 гривень, напрямом використання якого визначити погашення 

місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової корпорації 

НЕФКО, згідно з додатком № 2 до цього рішення».  

1.4. В пункті 5 цифри 22139358 замінити на 22659358. 

2. Додатки № 2, 3, 4 та 5 викласти в новій редакції, а також доповнити 

додатком №4.1. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного 

розвитку, транспорту і зв’язку. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради       Дмитро НЕЧИПОРУК 

 

 

Керуюча справами 

(секретар) виконавчого 

комітету                                          Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

31.05.2022 р                                                                                       № 64                                                                                                    

 

Про затвердження планової калькуляції 

1 м куб. викачки нечистот АС-машиною 

КП «Баранівка міськводоканал» 

 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» 

від 30.05.2022 р. № 34 про затвердження планової калькуляції 1 м куб. 

викачки нечистот АС-машиною, керуючись ст. ст. 28, 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

директора КП «Баранівка міськводоканал», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити КП «Баранівка міськводоканал» планову калькуляцію 

викачки нечистот АС-машиною (додається) по м. Баранівка (для 

населення) за 1 машину (3,6 м куб.) – 420 грн. 00 коп. (з ПММ та 

ПДВ). 

2.  Дане рішення набуває чинності з 31.05.2022 року. 

3.  Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради №34  від 29.04.2022 року «Про затвердження 

планових калькуляцій та види робіт та послуг, які надаються КП 

«Баранівка міськводоканал»». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Дмитра 

Нечипорука. 

 

 Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради              Дмитро НЕЧИПОРУК 

 

 Керуюча справами  

(секретар) виконкому                                                  Тетяна КРАВЧУК 
                  

 

 



 

                    Додаток до рішення  

                                                                                         виконавчого комітету № 64 від 31.05.2022 

р.   

  

"ПОГОДЖЕНО"      "ЗАТВЕРДЖУЮ"   

Міський голова                Директор КП "Баранівка                 

         міськводоканал»  

______________ О.Ю.Мігей    ____________ Ю.С.Деревянко

    

           

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

1 м куб. викачки нечистот АС-машиною 

                 грн.       

1. Зарплата     9750,00       

2. Нарахування на зарплату  2145,00       

3. Амортизація   555,75       

4. Запчастини, матеріали  1489,05       

    для населення для бюджетних для інших для 

інших 

                   установ           організацій

 громад 

5. Загальновиробничі        громади 

  

витрати (10%)   0,00  1393,98  1393,98

 1393,98 

           

 РАЗОМ:   13939,80 15333,78  15333,78

 15333,78 
           

Кількість наданих послуг, м куб. 360       

           

Собівартість 1 м куб.  38,72  42,59             42,59  42,59 

           

6. Адмінвитрати (10%)  0,00  4,26             4,26  4,26 

           

 РАЗОМ:   38,72  46,85             46,85  46,85 

           

Рентабельність   5%  15%             50%  100% 

             1,94  7,03            23,43  46,85 

           

 РАЗОМ:   40,66  53,88            70,28  93,71 

           

 ПДВ 20%   8,13  10,78            14,06  18,74 

           

ВСЬОГО за 1 м куб. (без пмм) 48,79  64,66            84,34 

 112,45 

           

За машину (3,6 м куб. без пмм) 175,64  232,77            303,61 

 404,82 

           

За машину з ПММ по місту (в т.ч. додаткові послуги)  420,00  

     



((20,8л х 6 км /100 км + 22,6 х 6 км /100 км + 0,75 л)     

  

 = 3,354 х 70 = 234,78)          

  

           

           

Розробник: Економіст КП «Баранівка міськводоканал»  Н.Р.Волощук  

    

 

 

 

Керуюча справами  

(секретар) виконкому                                                          Тетяна КРАВЧУК 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

31 травня 2022 року       № 65 

 

Про надання дозволу на розміщення  

зовнішньої реклами на рекламній  

конструкції типу сіті-лайт 

            

Керуючись пп.13 п. а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 

розглянувши заяву ФОП Хіміч Людмили Степанівни, про надання дозволу 

на розміщення зовнішньої на існуючій рекламній конструкції типу сіті-

лайт, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1.  Надати дозвіл ФОП Хіміч Людмилі Степанівні на розміщення 

зовнішньої реклами на платній основі на існуючій рекламній конструкції 

типу сіті-лайт по вул. Соборна, в місті Баранівка, в кількості одного 

рекламного постера сіті-лайт, терміном з 03 червня 2022 року до 03 липня 

2022 року. 

2.  Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення 

вимог техніки безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на 

балансоутримувача (відділ благоустрою та житлово-комунального 

господарства міської ради) та розповсюджувача даної зовнішньої реклами 

– ФОП Хіміч Л.С. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради       Дмитро НЕЧИПОРУК 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

31 травня 2022 року       № 66 

  

Про надання дозволу на 

встановлення тимчасової  споруди 

 

 

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про основи містобудування», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності», 
розглянувши заяву Сарояна Андраніка Азатовича про надання дозволу на 

встановлення тимчасової споруди, виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл гр. Сарояну Андраніку Азатовичу, який 

зареєстрований по ХХХХХХХХХХ, на встановлення однієї тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Звягельська,  

(між магазинами «Еталон» та «Наш Край») в м. Баранівка, Житомирської 

області. 

2. Зобов’язати гр. Сарояна А.А.: 
1)          погодити відповідність намірів щодо місця розташування 

вищезазначеної тимчасової споруди будівельним нормам у відділі 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з 

відображенням благоустрою прилеглої території (на топографо-

геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду  у 

повній відповідності до паспорта прив’язки ТС; 

2) повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про 

встановлення тимчасових споруд. 
 



3. Рекомендувати гр. Сарояну Андраніку Азатовичу укласти 

соціальну угоду із Баранівською міською радою. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Дмитро НЕЧИПОРУК 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                    Тетяна КРАВЧУК  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

31.05.2022 р                                                                                   № 67                                                                                                     

 

Про надання статусу дитини, позбавленої  

батьківського піклування малолітньому 

Слободянюку Д.В. 

 

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 "Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", розглянувши 

подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 26.05.2022 

р., виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

малолітньому Слободянюку Денису Вікторовичу, ХХХХ р.н., 

жителю ХХХХХХХХХХХ, як дитині, матір якої позбавлено 

батьківських прав (рішення Баранівського районного суду 

Житомирської області від 31.03.2022 р., справа № 273/2014/21), а 

батько записаний згідно ч.1 ст.135 сімейного кодексу України.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради            Дмитро НЕЧИПОРУК 

 

 Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                Тетяна КРАВЧУК 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

31.05.2022 р                                                                                     № 68                                                                                                    
 

Про зміну статусу  

неповнолітньому Вороб’ю В.В. 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядком провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866, розглянувши подання служби у справах дітей 

Баранівської міської ради від 26.05.2022 р., виконавчий комітет міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Змінити статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

неповнолітньому ХХХХХХХХХ, ХХХХ р.н., жителю 

ХХХХХХХХХ, на статус дитини-сироти, мати якого померла 

(свідоцтво про смерть матері ХХХХХХ видане Баранівським 

ВДРАЦС у Новоград-Волинському районі) а батько записаний за ч.1 

ст. 135 Сімейного кодексу України (витяг з ДРАЦСГ № 00010835008 

від 27.07.2012 р. виданого ВДРАЦС Баранівського РУЮ 

Житомирської області).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 

 Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради             Дмитро НЕЧИПОРУК 

 

 Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                 Тетяна КРАВЧУК 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

31.05.2022 р                                                                                  № 69                                                                                                     

 

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 Куцан Т.В., враховуючи подання служби у справах дітей 

Баранівської міської ради від 26.05.2022 р., рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 30.05.2022 р, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Куцан Тамарі Володимирівні, ХХХХ р.н. на продаж  

квартири, яка перебуває в її приватній власності та знаходиться за 

адресою: ХХХХХХХ. 

 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Приймак І.В.  

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради      Дмитро НЕЧИПОРУК 

 

 

         Керуюча справами  

         (секретар) виконкому                                           Тетяна КРАВЧУК 

 

Про надання дозволу  

Куцан Т.В.  

на продаж квартири 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

31.05.2022 р                                                                                       № 70                                                                                                    

 

Про затвердження висновку 

органу опіки та піклування  

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав та призначення 

опікуна над дітьми 

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 164, 171, 180 Сімейного 

кодексу України, пунктом 3 статті 60 Цивільного кодексу України, 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, розглянувши висновок 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради, враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини від 30.05.2022 р., виходячи з інтересів 

дітей та захисту їх права на належне виховання, утримання та догляд, 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської 

міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. 

Бігоцької Таміли Анатоліївни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХХХХХ 

батьківських прав відносно малолітніх дітей: ХХХХХХХХХ та 

призначення Бігоцької Агафії Володимирівни опікуном над дітьми 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради      Дмитро НЕЧИПОРУК 

 
                                        

 

 



Додаток до рішення  

                                                                                         виконавчого комітету № 70 від 31.05.2022 

р.   

  

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав та призначення 

опікуна над дітьми 

 

  Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, розглянуто 

звернення гр. Бігоцької Агафії Володимирівни, ХХХХ, жительки 

ХХХХХХХХ про надання висновку органу опіки та піклування про 

доцільність позбавлення батьківських прав гр. Бігоцької Таміли 

Анатоліївни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХХХХ відносно дітей: 

ХХХХХХХХХ та подання до суду про призначення її опікуном над 

вказаними дітьми. 

Для розгляду зазначеної справи Бігоцька А.В. надала копії 

необхідних документів. 

Гр. Бігоцька Таміла Анатоліївна, ХХХХ р.н., жителька 

ХХХХХХХХХ є матір’ю зазначених дітей та зі слів заявниці, з дітьми не 

проживає, вихованням та утриманням їх не займається, батьківських 

обов’язків не виконує, зловживає алкогольними напоями. 

Батько дітей, син заявниці – Бігоцький Юрій Валентинович, 

28.01.1989 р.н. помер 28.04.2022 р. (свідоцтво про смерть І-ТП № 430566 

видане 02.05.2022 р. Баранівським ВДРАЦС у Новоград-Волинському 

районі Житомирської області). Відповідно до заочного рішення 

Баранівського районного суду Житомирської області від 23.10.2019 р. 

(справа № 273/1749/19) шлюб між померлим сином заявниці та Бігоцькою 

Т.А. розірвано. Діти – ХХХХХХХХХХ за тим же рішенням суду залишені 

на проживання з батьком. 

Відповідно довідки-характеристики старости Полянківського 

старостинського округу № 93 від 20.05.2022 р. Бігоцька Т.А. 

характеризується незадовільно, веде аморальний спосіб життя, зловживає 

алкогольними напоями. 

 В ході бесіди з Бігоцькою Т.А. вона повідомила, що у зв’язку з 

різними життєвими обставинами не має можливості належно утримувати, 

забезпечувати догляд та виховання своїх дітей, не заперечує щоб вони 

проживали і виховувалися в своєї бабусі Бігоцької А.В.  

Бігоцька Т.А. згідна на позбавлення її батьківських прав, про що 

20.05.2022 р. написала відповідну заяву на ім’я начальника служби у 

справах дітей міської ради.  



Щодо питання призначення Бігоцької Агафії Володимирівни 

опікуном над дітьми службою у справах дітей Баранівської міської ради 

з’ясовано обставини зазначеної справи. Встановлено, що малолітні 

ХХХХХХХХХХ є рідними онуком заявниці. Після смерті у квітні 2022 р. 

батька дітей, сина заявниці – Бігоцького Ю.В. діти проживають та 

виховуються в сім’ї бабусі Бігоцької А.В. 

 Згідно акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї Бігоцької 

А.В. від 12.05.2022 р. з`ясовано, що для дітей створені належні умови для 

повноцінного розвитку, навчання та виховання.  

Сім’я має достатній матеріальний дохід. Проживають в будинку в 

задовільному житловому стані. Побутові умови проживання в належному 

стані. Діти забезпечені повноцінним харчуванням, необхідним навчальним 

інвентарем, приладдям, одягом та взуттям в належному обсязі відповідно 

до сезону, іграшками та іншими необхідними речами.  

  Згідно характеристики № 52 від 12.05.2022 р. виданої старостою 

Рогачівського старостинського округу за місцем проживання Бігоцька А.В. 

характеризуються позитивно, чуйна, добра, працелюбна, ввічлива та 

доброзичлива людина, конфліктних ситуацій не створювала, скарг до 

старостату на неї не надходило. За місцем навчання діти також 

характеризуються з позитивної сторони. 

 Стосунки в сім’ї заявниці доброзичливі, дружні, сімейних конфліктів 

та серйозних непорозумінь не виникає. Діти мають бажання і надалі 

проживати в сім’ї бабусі та хочуть щоб вона була їх опікуном.  

 Бігоцька А.В. надала необхідні документи службі у справах дітей  

для  призначення її опікуном над дітьми, передбачені п. 40 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 

року № 866.  

 Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, ст.171, 

ст.180 Сімейного кодексу України, Порядку провадження органами опіки 

та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 

866 з метою захисту законних прав та інтересів дитини, зважаючи на факти 

встановлені в процесі з’ясування обставин справи, виконавчий комітет 

Баранівської міської ради вважає за доцільне позбавити гр. Бігоцьку 

Тамілу Анатоліївну, ХХХХ, жительку ХХХХХХХХХ батьківських прав 

відносно малолітніх дітей: ХХХХХХХХХ. 

 Керуючись п. 3 ст. 60 Цивільного кодексу України, розглянувши 

надані заявницею документи та враховуючи думку дітей, орган опіки та 

піклування Баранівської міської ради вважає за доцільне у разі 

задоволення судом позову про позбавлення батьківських прав гр. Бігоцької 



Таміли Анатоліївни, ХХХХ р.н. відносно малолітніх дітей: ХХХХХХ, 

призначити опікуном дітей їхню бабусю на утриманні та вихованні якої 

вони перебувають – Бігоцьку Агафію Володимирівну, ХХХХ р.н., 

жительку ХХХХХХХХХХ. 

  

  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради       Дмитро НЕЧИПОРУК 
 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2022 р                                                                                              № 71                                                                                                    

 

Про виведення з прийомної сім’ї 

Лопушанської Л.М. прийомної дитини 

Сахнюка М.Р. 

  

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.15 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», п.6 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №565, п.54 

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 заяву прийомної матері 

Лопушанської Лідії Миколаївни, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 1. Вивести з 01.06.2022 року з прийомної сім’ї Лопушанської Лідії 

Миколаївни, жительки ХХХХХХ прийомну дитину Сахнюка Миколу 

Романовича, ХХХХ р.н. за згодою сторін. 

 2. Відділу №1 м. Баранівка УСЗН Новоград-Волинської РДА (Лисюк 

Н.В.) припинити з 01.06.2022 року виплату державної соціальної допомоги 

на особу з числа дітей-сиріт Сахнюку Миколу Романовича та грошового 

забезпечення на дитину прийомній матері Лопушанській Л.М. 

 3. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) забезпечити 

видачу особі з числа дітей-сиріт Сахнюку М.Р. необхідних документів. 

 4. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) підготувати 

зміни до Договору №3 про влаштування дітей на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї від 01.04.2019 року. 

 5.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 29.03.2019 

року №83 «Про створення прийомної сім’ї Лопушанської Л.М. і 

влаштування на виховання та спільне проживання дітей ХХХХХХХХХ»,  

а саме: 

 у пункті 2 виключити слова та цифри «Сахнюк Миколу Романовича, 

29.10.2003 р.н.»; 

 у пункті 4 виключити слова «Сахнюк Миколу Романовича»; 

 

 



 6. Управлінню соціального захисту населення міської ради 

(Нікітчина Н.В.) забезпечити соціальний супровід особи з числа дітей-

сиріт Сахнюка М.Р. 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради       Дмитро НЕЧИПОРУК 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                      Тетяна КРАВЧУК 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


