
проєкт 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

01.08.2022 року                                                                     №  

 

Про надання дозволу настоятелю релігійної громади 

Іоана Богослова Православної церкви України 

с. Климентіївка Баранівського благочинства 

(Баранівська міська громада) на проведення занять  

з морально-етичного та духовно-патріотичного  

виховання дітей та підлітків Баранівської міської громади 

 

Відповідно до ст.ст. 23, 35 Конституції України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», Указу Президента України №286/2019 від 18.05.2019 

року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», керуючись 

проханням настоятеля релігійної громади Іоана Богослова Православної церкви 

України с. Климентіївка Баранівського благочинства (Баранівська міська 

громада) ієр. Гутовського Любомира Васильовича від 20.07.2022 року, 

враховуючи  важливість національно-патріотичного та духовно-морального 

виховання як засобу громадянської освіти, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл настоятелю (повна назва) РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ 

АПОСТОЛА І ЄВАНГЕЛИСТА ІОАНА БОГОСЛОВА ЖИТОМИРСЬКО-

ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

(ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) СЕЛО КЛИМЕНТІЇВКА 

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ієр. Гутовському 

Любомиру Васильовичу на організацію та проведення занять з морально-

етичного та духовно-патріотичного виховання дітей та підлітків віком до 16 

років Баранівської міської громади, зокрема жителів с. Климентіївка 

Баранівської міської громади,  у приміщенні Климентіївського будинку 

культури Баранівської міської ради, який є комунальною власністю 

Баранівської міської ради і обліковується на балансі гуманітарного відділу 

Баранівської міської ради (код ЄДРПОУ 44651720) та знаходиться за адресою: 

12731, Житомирська область, Новоград-Волинський район (Баранівська міська 

громада), с. Климентіївка,  вул. Центральна, 28. 



2. Уповноважити начальника гуманітарного відділу Баранівської міської 

ради (Альона Лободзінська) поінформувати директора Климентіївського 

будинку культури Баранівської міської ради про зміст цього рішення. 

3. Встановити, що зазначений комплекс навчально-виховних заходів 

здійснюється у порядку ст. 23 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», має добродійний характер без мети отримання прибутку, не 

потребує додаткових бюджетних видатків на його реалізацію, здійснюється в 

межах виконання Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої 

Указом Президента України №286/2019 від 18.05.2019 року за сприяння 

Баранівської міської ради як органу місцевого самоврядування. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В. 

 

 

 

 

          Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Ірина ПРИЙМАК 



проєкт 

 

  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

01.08.2022 року                                                                                 №_______ 

Про організацію обліку дітей  

дошкільного  та шкільного віку  

по Баранівській територіальній громаді   

 

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, ст.66 Закону України «Про 

освіту», підп.4 п.б ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», абз.3 ч.2 ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту»,  ч.3 п.2 ст.8 

Закону України «Про повну загальну  середню освіту», на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України №684 від 13.09.2017р. «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (із змінами), з 

метою забезпечення здобуття громадянами України дошкільної та повної 

загальної середньої освіти, підготовки дітей до навчання в школі,  виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Організувати облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 

проживають чи перебувають у межах території Баранівської ТГ. 

2. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної освіти на 

території Баранівської ТГ згідно з додатком 1. 

3. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 

освіти на території Баранівської ТГ згідно з додатком 2. 

4. Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та  

учнів по Баранівській ТГ  (додаток 3 додається). 

5. Визначити  гуманітарний відділ Баранівської міської ради відповідальним 

за ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та  учнів у 



 Баранівській ТГ, за створення та постійне оновлення реєстру даних про 

дітей шкільного віку  (на кожний рік народження окремо). 

6. Старостам старостинських округів Баранівської громади, Управлінню 

організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради 

щорічно до 15 липня та 15 грудня подавати гуманітарному відділу міської 

ради списки дітей дошкільного віку за роками народження від 0 до 6 

років та щорічно до 20 серпня списки дітей шкільного віку по роках 

народження що проживають чи перебувають  на території старостатів та 

міста. 

7. Визнати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради від 30.07.2021 року №129 «Про організацію 

обліку дітей дошкільного та шкільного  віку по Баранівській міській 

територіальній громаді».  

8. Контроль  роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Нечипорука Д.В.  

 

 

    

 

Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 

 

  Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Ірина ПРИЙМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Додаток 1 до рішення 

             виконавчого комітету  

 Баранівської міської ради 

01.08. 2022р. № ____ 

Території обслуговування 

за закладами дошкільної освіти на території  

Баранівської ТГ 

№ 

п/п 

Назва ЗДО Адреса Території 

обслуговування 

1 Баранівський ЗДО 

«Сонечко» 

12700 

 м. Баранівка, 

вул.Звягельська,58а               

м. Баранівка  

с. Стара Гута 

с. Марківка 

с. Йосипівка  

2 Баранівський ЗДО 

«Лесина казка» 

12701, м. 

Баранівка, 

вул. Степанюка,2 

м. Баранівка 

 (район Заріччя) 

3 Полянківський ЗДО 

«Ялинка» 

12742 

 смт. Полянка,  

вул. Шкільна, 9              

смт. Полянка 

с. Будисько 

4 Кашперівський 

ЗДО «Ромашка» 

12741 

 с.  Кашперівка 

 вул. Центральна,5                         

с. Кашперівка 

с. Озерянка 

с. Гриньки, 

с.Жари 

 с. Табори 

5 Зеремлянський ЗДО 

«Буратіно» 

12732 

 с. Зеремля 

вул Вишневецька,1 

с. Зеремля 

с. Середня  

с. Вишнівка 

6 Вірлянський ЗДО 

«Сонечко» 

12730 

 с. Вірля   

 вул. Центральна,12                                                               

с. Вірля, 

 с. Климентіївка 

7 Суємецький ЗДО 

«Теремок» 

12717  

с. Суємці 

вул. Савчука,9   

с. Суємці,  

с. 

Володимирівка 

с. Смолдирів,  

с. Іванівка, 

с. Смолка 

8 Острожецький ЗДО 

«Дзвіночок» 

12722 

 с. Острожок  

вул. Центральна, 95 

с. Острожок  

с. Млини 

с. Рудня 

9 Рогачівський ЗДО 

«Калинка» 

12722 с. Рогачів  

вул. Новоград-

Волинська 167,а 

с. Рогачів 

10 Мирославський 

ЗДО 

12735  

с. Мирославль 

с. Мирославль 

с. Берестівка 



вул. Радулинська,1 

11 Першотравенський 

ЗДО «Мрія» 

12714  

с. Смолдирів  

вул. Л.Українки,1а 

смт. 

Першотравенськ 

с. Глибочок 

12 Явненський ЗДО  

«Лісова казка»    

12727  с. Явне     

 вул.Лісничевська,9 

с. Явне, 

с. Ялишів,  

с. Лісове 

        Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Ірина ПРИЙМАК 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 2 до рішення 

     виконавчого комітету  

            Баранівської міської ради 

                                                                                     01.08. 2022р. № ____ 

 

Території обслуговування дітей шкільного віку  

за закладами загальної середньої освіти на території  Баранівської ТГ 

 

№

з/

п 

Заклад загальної 

середньої освіти 

Територія обслуговування 

1-4 клас 5-9 клас 10-11 клас 

1.  «Баранівський 

ліцей №1» 

Баранівської 

міської ради 

південно-східна 

частина м. Баранівки, 

обмежена      на північ  

вулицями Звягельська  

та  Першотравенська,  

 с. Стара  Гута, 

 с. Мирославль,  

с. Середня, с.Зрубок. 

с. Йосипівка, 

с. Берестівка,  

с. Ситисько, 

 с. Вірля, 

 с. Марківка 

південно-східна 

частина м. Баранівки, 

обмежена      на північ  

вулицями  Звягельська  

та  Першотравенська,  

с. Стара  Гута,  

с. Мирославль, 

 с. Середня, с. Зрубок.  

с. Йосипівка,  

Берестівка, с. Ситисько, 

с. Вірля, м. Баранівка 

(район Заріччя),  

с. Марківка 

південно-східна 

частина м. Баранівки, 

обмежена      на північ  

вулицями  Звягельська  

та  Першотравенська,  

с. Стара  Гута,  

с. Мирославль,  

с. Середня, с. Зрубок,  

с. Йосипівка,  

с. Берестівка,  

с. Ситисько, с. Вірля, 

 м. Баранівка (район 

Заріччя), с. Марківка  

2.  «Баранівський 

ліцей №2 

ім. О.Сябрук» 

Баранівської 

міської ради  

північно-західна 

частина м. Баранівки, 

обмежена на південь 

вулицями Звягельська 

та Першотравенська 

 

північно-західна 

частина м. Баранівки, 

обмежена на південь 

вулицями Звягельська 

та Першотравенська 

північно-західна 

частина м. Баранівки, 

обмежена на південь 

вулицями Звягельська 

та Першотравенська,  

с. Рогачів,  

с. Климентіївка,  



с. Острожок, с. Млини, 

с. Рудня с. Зеремля,  

с. Володимирівка,  

с. Вишнівка,  

с. Смолдирів,  

с. Іванівка, с. Смолка,  

с. Суємці 

2.1.  Філія 

«Зеремлянська 

гімназія» 

Баранівського 

ліцею №2 

 ім. О.Сябрук 

с. Зеремля,  

с. Володимирівка, 

 с. Вишнівка 

с. Зеремля,  

с. Володимирівка,  

с. Вишнівка 

 

2.2.  Філія 

«Климентіївська 

гімназія» 

Баранівського 

ліцею №2 ім. 

О.Сябрук 

с. Климентіївка с. Климентіївка  

3.  Полянківський 

ліцей 

смт. Полянка,  

с. Будисько 

смт. Полянка,  

с. Будисько 

смт. Полянка,  

с. Будисько, с. Явне, 

 с. Лісове, с. Ялишів. 

4.  Кашперівський 

ліцей  

с. Кашперівка, 

с.Табори, с. Гриньки, 

с.  Озерянка, с. Жарі,  

с. Деревищина 

с. Кашперівка, 

с.Табори, с. Гриньки, с.  

Озерянка, с. Жарі,   

с. Деревищина 

с. Кашперівка, 

с.Табори, с. Гриньки,  

с.  Озерянка, с. Жарі,  

 с. Деревищина 

5.  Смолдирівська 

гімназія 

 с. Смолдирів,  

с. Іванівка, с. Смолка,  

с. Суємці 

 

6.  Баранівська 

початкова школа 

м. Баранівка  

(район Заріччя) 

  

7.  Рогачівська 

гімназія 

с. Рогачів, с. Млини, 

с. Рудня 

с. Рогачів, с. Млини,  

с. Рудня, с. Острожок 

 



8.  Першотравенсь 

кий ліцей 

смт. Першотравенськ, 

с. Глибочок 

 

смт. Першотравенськ, 

с. Глибочок  

 

смт. Першотравенськ, 

с. Глибочок  

 

9.  Острожецька 

початкова школа 

ім.В.О.Коростин 

ського 

с. Острожок   

10.  Суємецька 

початкова школа 

с.Суємці, 

с. Смолдирів,  

с. Іванівка, с. Смолка. 

  

1 Явненська 

гімназія 

 с. Явне, с. Лісове,  

с. Ялишів 

 с. Явне, с. Лісове,  

с. Ялишів 

  

 

 

 

 

     Заступник міського голови 

     з питань діяльності  

     виконавчих органів ради       Ірина ПРИЙМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Додаток 3 до рішення 

     виконавчого комітету  

            Баранівської міської ради 

                                                                                     01.08. 2022р. № ____ 

 

ПОРЯДОК 

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів  

у Баранівській ТГ 

1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів у Баранівській ТГ, що ведеться з метою забезпечення здобуття 

ними дошкільної та загальної середньої освіти. 

2. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під 

час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

3. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах кожного 

старостинського округу та міста Баранівки. 

4. Гуманітарний відділ Баранівської міської ради здійснює облік дітей 

шкільного віку, які проживають чи перебувають у Баранівській ТГ, 

шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них, на 

кожний рік народження окремо (далі - реєстр); здійснює облік дітей 

дошкільного віку шляхом визначення їх кількості на кожний рік 

народження окремо. 

5. До реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: 

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, місце 

проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма 

навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми 

потребами (далі - дані). 

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:  

 досягнення нею повноліття;  

 здобуття нею повної загальної середньої освіти; 

 наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік 

(включення до реєстру) на території іншої адміністративно-

територіальної одиниці; 

 її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з 

припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні). 

6. Гуманітарний відділ Баранівської міської ради має право: 

 для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття 

дошкільної освіти - отримувати від старостинських округів  

інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів 

дошкільної освіти ТГ - інформацію про кількість вихованців; 



 для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття 

загальної середньої освіти отримувати від служби у справах дітей, 

старостинських округів, центру надання адміністративних послуг 

Баранівської міської ради,   управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, КНП «Центр ПМСД»  Баранівської міської 

ради,  закладів освіти та інших  спеціальних установ і закладів, які 

здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, дані 

про дітей шкільного віку;  використовувати для створення та 

оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому 

числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних. 

7.  Старостам старостинських округів Баранівської міської ради, управлінню 

організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради  

щорічно (до 20 серпня та у випадках переміщення дитини), з 

дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист 

персональних даних»,  надавати відділу освіти Баранівської міської ради 

інформацію про кількість дітей шкільного віку по роках народження що 

проживають чи перебувають  на території старостатів та міста.  

8. Службі у справах дітей Баранівської міської ради: 

 надавати допомогу відповідальному за створення реєстру та 

інформувати про дітей із функціонально-неспроможних сімей та 

сімей;  

 інформувати міський відділ освіти про дітей, які не навчаються, у разі 

їх виявлення; 

 здійснювати заходи щодо повернення дітей, які не навчаються, до 

закладів загальної середньої освіти. 

9. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради, 

КНП «Центр ПМСД»  Баранівської міської ради надавати міському 

відділу освіти інформацію про кількість дітей, яким до 1 вересня 

поточного року виповнюється 6-18 років та які не можуть навчатися за 

висновками психолого-медико-педагогічних комісій, інклюзивно-

ресурсних центрів, висновків лікарсько-консультаційних комісій.  

10. Гуманітарний відділ Баранівської міської ради протягом 10 робочих днів 

з дня отримання даних здійснює їх обробку з дотриманням вимог Законів 

України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних», у тому 

числі звіряє дані про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі 

потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення. Дані можуть 

бути внесені до реєстру шляхом подання батьками (одним з батьків) 

дитини чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна 

міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) 

дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. 

11. У разі, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не 

встановлено,  гуманітарний відділ Баранівської міської ради протягом 

п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в 

реєстрі її дані до Баранівського  відділення поліції Новоград-Волинського 

відділу поліції ГУНП в Житомирській області, служби у справах дітей 

Баранівської міської ради для провадження діяльності відповідно до 



законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної 

середньої освіти. 

12. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного та 

шкільного віку гуманітарний відділ  міської ради складає і подає 

статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за 

формою та у порядку, що затверджені МОН. 

13. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад дошкільної освіти 

подає щороку не пізніше 15 липня та 15 грудня гуманітарному відділу 

Баранівської  міської ради дані про кількість вихованців, які відвідують 

такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним  

патронатом. Заклад загальної середньої освіти подає щороку не пізніше 

15 вересня гуманітарному відділу Баранівської міської ради дані про всіх 

учнів, які до нього зараховані. 

14. Директорам закладів загальної середньої освіти ТГ при переведенні, 

відрахуванні  чи  зарахуванні учнів дотримуватись вимог п. 11 - 12 

Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 

року №684 та інформувати гуманітарний відділ не пізніше 15 числа 

наступного місяця з дня зарахування, переведення чи відрахування учнів. 

15. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних 

заняттях протягом 10 робочих днів поспіль з невідомих або без поважних 

причин заклад освіти невідкладно надає Баранівському відділенню 

поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській 

області та службі у справах дітей Баранівської міської ради дані таких 

учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, 

пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти. 

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються 

відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров'я або 

письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних 

представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для 

повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом 

поточного навчального року.  

16. Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти 

здійснює гуманітарний відділ Баранівської міської ради. 

 

          

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Ірина ПРИЙМАК 

 

 



проєкт                                                                                                                         

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

01.08. 2022 року       № ____ 

  

Про затвердження розпорядження міського голови  

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста загального відділу міської 

ради Жанни Завадської про необхідність затвердження розпорядження міського 

голови, виконавчий комітет міської ради  

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови №107-од від 22.07.2022 року 

«Про надання дозволу на здійснення комерційної діяльності» (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                        Ірина ПРИЙМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Додаток  

                                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                                                          №___ від 01.08.2022 року 

 

   

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 

22.07.2022 р.                                                                                   № 107-од 

 

 

Про надання дозволу на здійснення 

комерційної діяльності 

 

Розглянувши лист-звернення ТзОВ «Органік Мілк» про надання дозволу 

на здійснення комерційної діяльності у дерев’яному будиночку (МАФі)                               

у м.Баранівка на Площі Волі, керуючись пп.8 п.а ст.30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

            1. Надати дозвіл ТзОВ «Органік Мілк» на здійснення комерційної 

діяльності у дерев’яному будиночку (МАФі) у м.Баранівка на Площі Волі на 

період 5 місяців, починаючи з 01 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року. 

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ 

 



проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

01.08. 2022 року       №  

 

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 звернень, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року №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 

 

ВИРІШИВ: 

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. 

2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) перерахувати 

кошти в загальній сумі 1000 гривень (одна тисяча гривень 00 коп) на 

рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 1000 гривень ( однієї тисячі гривень 00 коп). 

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 Приймак 

І.В. 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради            Ірина ПРИЙМАК 



проект                                                                                                       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

01 серпня 2022 року                                                                                      № 

 

Про зняття з квартирного обліку 

гр. Цимбалюка М.Г. 

  

 

         Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.40 Житлового кодексу Української РСР, п.26 пп.7 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, враховуючи висновки житлової комісії 

(протокол від 13.07.2022р. №3), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

     1. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків осіб, які  

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень при 

виконавчому комітеті Баранівської міської ради, Цимбалюка Миколу 

Григоровича, ХХХХ р.н. та членів його сім’ї, як особу з інвалідністю внаслідок 

війни, що отримала грошову компенсацію на придбання житла за адресою: 

ХХХХХХХХ (витяг  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності  ХХХХХХХХХ). 

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності  виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 

 

 

Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради             Ірина ПРИЙМАК 



проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

01 серпня 2022 року       №  

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна 

 

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та 

будівель, виконавчий комітет  

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Соснова, 47а, який 

належить на праві особистої власності ХХХХХХХХХХХ нову поштову 

адресу: «вул. Соснова, 51, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням 

нумерації. 

2. Присвоїти житловому будинку в с. Гриньки вул. Полонська, 18, який 

належить на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. 

Полонська, 20, с. Гриньки» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

3. Присвоїти будівлі клубу с. Смолка, який перебуває на балансі 

гуманітарного відділу Баранівської міської ради поштову адресу: «вул. 

Молодіжна, 3, с. Смолка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

4. В зв’язку з поділом в натурі житлового будинку №96 по вулиці Калинова в 

м. Баранівка, який належить на праві спільної часткової  власності 

ХХХХХХХХХХ, присвоїти 50/100 ідеальним частинам, яка належить 

ХХХХХХ. нову поштову адресу вул. Калинова, 96-А м. Баранівка. 

5. В зв’язку з поділом в натурі житлового будинку №96 по вулиці 

Калинова в м. Баранівка, який належить на праві спільної часткової  

власності ХХХХХХХХХ, залишити 50/100 ідеальним частинам, яка 

належить ХХХХХХХ поштову адресу вул. Калинова, 96 м. Баранівка. 

6. Присвоїти житловому будинку в с. Острожок, для оформлення права 

власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Центральна, 146, с. 

Острожок» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 



7. Зобов’язати ХХХХХХХХХ гуманітарний відділ Баранівської міської 

ради, ХХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 

правовстановлюючих документів. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради            Ірина ПРИЙМАК 

 

 

 

 



проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

01 серпня 2022 року       №  

Про видачу дубліката свідоцтва про 

право особистої власності на житловий будинок 

 

              Розглянувши заяви Лис Валентини Миколаївни, Собецької Раїси 

Савівни щодо видачі дублікату свідоцтва про право власності на житло, 

квартиру, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Видати на ім’я Сичової Павліни Федорівни дублікат свідоцтва про 

право власності на житло  по ХХХХХХХХХ, який належить на праві 

приватної власності, замість зіпсованого, що має силу оригіналу згідно з 

додатком 1. 

2. Видати на ім’я Собецької Раїси Савівни дублікат свідоцтва про право 

власності на квартиру  по ХХХХХХХХ, який належить на праві 

приватної власності, замість зіпсованого, що має силу оригіналу згідно з 

додатком 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину 

Приймак. 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                Ірина ПРИЙМАК 



проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

01 серпня 2022 року       №  
 

Про погодження дозволу  

на будівництво 

 

Керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина про 

погодження дозволу на будівництво, виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Погодити Матвєєвій Крістіні Юріївні дозвіл на будівництво житлового 

будинку на власній земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХХХ. 

2. Зобов’язати Матвєєву К.Ю., замовити будівельний паспорт на будівництво за 

адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка Новоград-Волинського 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 Приймак І.В. 

 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                  Ірина ПРИЙМАК 
 



ПРОЄКТ 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської  області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

01 серпня 2022 року       №  

Про затвердження висновку 

органу опіки та піклування 

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 164, 165, 180 Сімейного 

кодексу України, Порядком провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши 

висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Баранівської міської ради від 29.07.2022 року, виходячи з інтересів дитини та 

захисту її 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. Сиволапенка 

Максима Леонідовича, ХХХХ р.н., уродженця та жителя  ХХХХХХХ 

батьківських прав відносно малолітнього сина ХХХХХХХ (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 Міський голова                              Олександр МІГЕЙ 

 

 Заступник міського голови 

          з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Ірина ПРИЙМАК 

                                  



                                                                                                  Додаток до рішення  

                                                                                  виконавчого комітету  

                               №___ від 01.08.2022 р.  

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

 

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

Сиволапенко Олени Віталіївни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХХХХ, про 

надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 

батьківських прав гр. Сиволапенка Максима Леонідовича, ХХХХХ р.н., жителя 

ХХХХХХХХХ відносно їх спільного неповнолітнього сина ХХХХХХХ.  

Для розгляду зазначеної справи Сиволапенко О.В. надала копії 

необхідних документів. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 

зазначеної справи. Встановлено, що громадяни Сиволапенко О.В. та 

Сиволапенко М.Л. перебували у зареєстрованому шлюбі з ХХХХХХХ. Від 

подружнього життя у батьків народився син ХХХХХХХХХ. Однак, сімейне 

життя не склалося через відсутність взаєморозуміння між батьками.  

28.12.2019 року заочним рішенням Баранівського районного суду 

Житомирської області шлюб між громадянами було розірвано, малолітнього 

сина Владислава  залишено проживати разом із мамою. 

Також заочним рішенням Баранівського районного суду Житомирської 

області від 27.11.2018 року з Сиволапенка М.Л. стягнуто аліменти на утримання 

сина ХХХХХХ в розмірі ¼ частини усіх видів заробітку (доходу), але не менше 

50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, щомісячно. 

 Зі слів Сиволапенко О.В., матері дитини,  з’ясовано, що вона працює 

медичною сестрою у Клінічній лікарні «Феофанія» м. Київ, має постійний дохід 

у вигляді заробітної плати в розмірі близько ХХХХХХ грн. щомісячно, що  дає 

змогу створити всі необхідні умови проживання та задовольнити потреби 

дитини. Також на засіданні комісії пояснила про те, що Сиволапенко М.Л. 

протягом останніх двох років жодного разу не цікавився життям, здоров’ям 

сина, не надавав матеріальної допомоги на його утримання. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради  проведено обстеження 

умов проживання за адресою: ХХХХХХХХХХ. В ході обстеження 

встановлено, що за даною адресою зареєстровані: заявниця Сиволапенко О.В. з 

малолітнім сином  ХХХХХХ та її батьки. Кімната, яка облаштована для 

дитини,   умебльована: шафа для одягу, диван для сну, письмовий стіл, є 

необхідні речі побуту та вжитку, прибудинкова територія безпечна для дитини 

та облаштована для проведення дозвілля. Для дитини створено відповідні 

умови для повноцінного та гармонійного розвитку.  

 Батько дитини Сиволапенко М.Л., починаючи з дня народження сина 

Владислава з сім’єю  не проживає, не підтримує стосунків, не надає коштів на 

утримання дитини, не цікавиться здоров’ям, не бере участі у його житті, що 

відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 СК України є підставою для позбавлення 

батьківських прав. 



Малолітній ХХХХ повністю  перебуває на утриманні та вихованні  матері. 

 Згідно довідок Баранівського дошкільного навчального закладу 

«Сонечко» від 04.03.2021 та 07.02.2022 року батько дитини не бере участі у 

вихованні дитини, не спілкується з вихователями, не забирає дитину додому, не 

бере участі у батьківських зборах. 

 Згідно довідки виданої Голосіївським відділом ДВС у м. Києві 

Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) від 

17.01.2022 р. заборгованість Сиволапенка М.Л. зі сплати аліментів на 

утримання сина станом на 01.01.2022 р. становить ХХХХХХХ грн. Починаючи 

з жовтня 2018 р. він жодного разу їх не сплачував.  

В ході обстеження умов проживання та з’ясування ставлення 

Сиволапенка М.Л. до виконання своїх батьківських обов’язків здійсненого 

службою у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної в м. Києві державної 

адміністрації  за поданням служби у справах дітей Баранівської міської ради 

встановлено, що він дійсно проживає в ХХХХХХХХХ. Згідно письмових 

пояснень Сиволапенка М.Л., він заперечує щодо позбавлення його батьківських 

прав відносно сина ХХХХХХХ, так як після розірвання шлюбу він хотів 

приймати участь у вихованні сина, але колишня дружина Сиволапенко О.В. 

чинить перешкоди у спілкуванні з сином. 

Питання про доцільність позбавлення батьківських прав Сиволапенка 

М.Л. стосовно малолітнього сина ХХХХХХХ було розглянуто комісією з 

захисту прав дитини Баранівської  міської ради  29.07.2022 р., на яке 

запрошувались батьки дитини. На засіданні комісії  Сиволапенко М.Л. 

заперечив щодо позбавлення його батьківських прав відносно сина Владислава, 

однак підтвердив те, що дійсно не сплачував аліменти на утримання сина, не 

спілкувався з ним протягом двох років, не вчиняв ніяких дій для усунення 

перешкод у спілкуванні з сином. 

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

ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХХ батьківських прав відносно малолітнього 

сина ХХХХХХХХ.  

 

 

      Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 

 



ПРОЄКТ 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

01.08.2022                                                                                                           №                                                                                                     

 

Про надання Степанюк К.Д.  

дозволу на дарування квартири 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 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, розглянувши заяву Степанюк 

К.Д., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 

28.07.2022 р. та рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті міської ради від 29.07.2022 р. виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1.Надати Степанюк Катерині Дмитрівні, ХХХХ р.н., жительці м. Баранівка, 

вул. Соборна 5а, кв. 19 Новоград-Волинського району Житомирської області 

дозвіл на дарування квартири, яка знаходиться за адресою: Житомирська 

область, Новоград-Волинський район, м. Баранівка, вулиця Соборна 43, кв. 

38 на користь дочки Саксонік Оксани Вікторівни, 1982 р.н., яка 

зареєстрована та проживає за тією ж адресою. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ  

 

 Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                      Ірина ПРИЙМАК 

 

 



ПРОЄКТ 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

01.08.2022 р.                                                       № ______ 

 

Про забезпечення подальшого функціонування 

дитячого будинку сімейного типу 

 

На виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», керуючись Положенням про дитячий будинок сімейного типу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 

«Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», 

відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву та документи Боголея Юрія Олексійовича, 

враховуючи рекомендацію Житомирського обласного центру соціальних служб 

від 22.06.2022 р. про включення до Єдиного електронного банку даних про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів Боголея Ю.О., висновок служби у справах дітей Баранівської 

міської ради від 26.07.2022 р., рішення комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті міської ради від 29.07.2022 р. виконавчий комітет 

міської ради 

 



ВИРІШИВ: 
1. Продовжити функціонування дитячого будинку сімейного типу за 

адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, м. 

Баранівка, вул. Пилипа Орлика 7, який функціонує відповідно до 

рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 11.01.2022 

р. № 1 «Про створення дитячого будинку сімейного типу родини 

Левицької Галини Аліківни», в який влаштовані та виховуються діти, 

позбавлені батьківського піклування: Войтович Артем Сергійович, 

03.01.2016 р.н., Войтович Віктор Сергійович, 22.07.2017 р.н., 

Селюченко Каріна Валентинівна, 26.05.2011 р.н., Селюченко Сергій 

Валентинович, 16.09.2012 р.н., Селюченко Аліна Валентинівна, 

04.02.2014 р.н., Селюченко Олеся Вікторівна, 02.09.2018 р.н. з 

урахуванням зміни складу батьків-вихователів, а саме: вважати 

Левицьку Галину Аліківну, 20.07.1975 р.н. та Боголея Юрія 

Олексійовича, 03.04.1966 р.н. – батьками вихователями.  

2. Надати статус батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу 

Боголею Юрію Олексійовичу. 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний 

та психологічний розвиток дітей-вихованців на батьків-вихователів 

Левицьку Г.А. та Боголея Ю.О. 

4. Укласти з Левицькою Галиною Аліківною та Боголеєм Юрієм 

Олексійовичом Договір про організацію діяльності дитячого будинку 

сімейного типу. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину 

Приймак. 

 

 

 

Міський голова      Олександр МІГЕЙ 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради    Ірина ПРИЙМАК 

 

 

 


