
 

 

     
  
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

01.03.2019                                                                                                                             № 37 
 

Про виконання міського  
бюджету за 2018 рік 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника відділу фінансів Баранівської 

міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 2018 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 2018 рік 
(згідно з додатками) взяти до відома.  

2. Схвалити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 2018 рік:   

 за  доходами: 167519904,14  гривень;  

 за видатками:  168028370,03 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 157089656,06 гривень;  

 видатки в сумі 144714350,14 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

 доходи в сумі 10430248,08 гривень; 

 видатки в сумі 23314019,89 гривень  

3.Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за захищеними 
статтями видатків загального фонду бюджету – першочергово) в сумі 3628257,58грн.  

4.Керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної громади: 

1) постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, за 
використанням енергоресурсів та вживати заходів щодо енергозбереження; 

2) сприяти недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2019 року через 
максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.  



 

 

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

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      Додаток  
                                                                                                           до рішення виконкому   
                                                                                                           від 01.03.2019 № 37 
 

Інформація 

про стан виконання міського бюджету за 2018 рік 

 

         До загального фонду бюджету громади протягом 2018 року надійшло коштів (з 
урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 157089,7 тис.грн. Задля об’єктивної оцінки 
виконання бюджету громади слід деталізувати надходження наступних видів податків і 
платежів: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб  (далі ПДФО) – 34364,4 тис. грн. (86,53 %); 
- єдиний податок – 9995,4 тис. грн. (101,05 %); 
- акцизний збір – 3792,9 тис. грн. (102,54 %); 
- податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 484,8 тис. грн. (111,45 %); 
- земельна рента  - 4245,1 тис. грн. (101,80 %); 
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 
значення  - 13,3 тис.грн. (190,55 %) 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування) – 2351,9  тис. грн.  (100,01 %); 
- плата за надання адміністративних послуг – 1126,4 тис. грн. (103,82 %) 
- державне мито – 42,0 тис. грн. (101,46 %); 
- інші доходи  - 9,4 тис. грн. ( 100,43 % ); 
- офіційні трансферти –100597,5 тис. грн. (93,23 %); 
        Частки офіційних трансфертів та власних надходжень за 2018 рік складають  
співвідношення  64,0/36,0 %. 
 
       До спеціального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
надійшло 10430,2 тис. грн.( 202,40 % ) податків, зборів та інших платежів,у т ч: 

 надходжень від плати за послуги 2788,5 тис. грн., (154,73 % до плану); 
  благодійних внесків та цільових коштів – 3800,1 тис. грн; 
 коштів бюджету розвитку  -  686,9 тис. грн. ( 137,38 % ); 
 екологічного податку  - 53,4 тис. грн. (178,01 %); 
 грошових  стягнень за шкоду екології   - 39,2 тис. грн. (135,01 % до плану); 
 коштів пайової участі – 206,1 тис. грн.. (137,37 %); 
 надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва – 34,5 тис. грн. 
 офіційних трансфертів – 2688,3 тис. грн. ( 100,15 %) 

       Основою високих показників надходжень до зведеного бюджету стали надходження з 
ПДФО, єдиного податку, податку на майно, рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів ( крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування ) та акцизного збору. З об’єктивних 
причин (галопуюча інфляція, не контрольоване зростання цін на продукти харчування та 
енергоносії, ріст видатків на оплату праці) станом на 01.01.2019 року залишок коштів на 
рахунку загального фонду не забезпечив потребу у погашенні заборгованості в повному 
обсязі. Головні розпорядники бюджетних коштів формували пакети документів на оплату в 
частині казначейського  обслуговування за незахищеними видатками  значно пізніше ніж 
фактично виникала потреба у їх провадженні.  



 

 

          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 
 

01.03.2019                                                                                                                            № 38 
 
Про роботу служби у справах дітей  
міської ради за 2018 рік 

 
 
 Керуючись законами України "Про охорону дитинства", «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», з метою 
дієвого провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей міської ради, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Інформацію про роботу служби у справах дітей Баранівської міської ради за 2018 рік взяти 
до відома (згідно з додатком). 

2.Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) забезпечити координацію діяльності 
всіх дотичних до роботи з дітьми та сім’ями суб’єктів соціальної роботи щодо захисту прав 
дітей. 

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

 
 
Міський голова                                                                                          А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток  
до рішення виконкому 
від 01.03.2019 № 38 

 
 

Звіт  
про роботу служби у справах дітей Баранівської міської ради у 2018 році 

 
З метою реалізації на території громади державної політики з питань соціального 

захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності з 01.06.2018 року у 
структурі виконавчих органів ради діє служба у справах дітей Баранівської міської ради зі 
статусом юридичної особи. 

 
З метою ведення обліку, систематизації інформації щодо дітей, які перебувають на 

обліку у грудні 2018 року службу у справах дітей міської ради на рівні ОТГ підключено до 
Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти».  

 
Станом на 31.12.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей перебувало 

72 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (дітей-сиріт – 20, дітей, 
позбавлених батьківського піклування – 52). 
 З них: 
- під опікою/піклуванням – 59 
- в ПС – 10 
- в ДБСТ – 1 
- в інтернатних закладах – 1  
- в ПТНЗ – 1 
 
 Частка охоплених сімейними формами виховання дітей складає 98 % від загальної 
кількості дітей, які перебувають на первинному обліку. 
 
 Із загальної кількості дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які перебувають на обліку на території громади проживає 50 дітей, поза межами громади 9 
дітей, 13 дітей зазначеної категорії прибули з інших регіонів над якими відповідно службою 
здійснюється контроль. 
  
 На території громади функціонує 4 прийомних сімей (9 дітей), 36 сімей 
опікунів/піклувальників (59 дітей). 
  
 У 2018 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 6 дітей, 3 надано 
статус дитини-сироти, 3 - статус дитини, позбавленої батьківського піклування.  За 
поданням служби, рекомендацією Комісії та відповідно рішенням виконавчого комітету всі 
діти влаштовані в сім’ї опікунів/піклувальників. 
 Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування.  
 
 На обліку служби у справах дітей перебуває 9 усиновлених дітей, за якими 
здійснюється нагляд до досягнення ними 18-річного віку. 
  
 На місцевому обліку служби у справах дітей перебуває 1 сім’я, які мають бажання 
усиновити дитину віком до 3 років.  
 Також, службою проведено ряд заходів щодо здійснення внутрісімейного усиновлення 
дитини. 
 



 

 

З метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби протягом 
2018 року службою у справах дітей винесено розгляд 33 питань на засідання виконавчого 
комітету міської ради та проведено 5 засідань Комісії з питань захисту прав дітей, де 
ініційовано розгляд 32 питань щодо: 
встановлення днів та годин спілкування з малолітніми дітьми; 
доцільності зміни місця проживання малолітніх дітей; 
доцільності позбавлення батьківських прав; 
необхідності залучення дитини до навчального процесу; 
надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності або право 
користування яким мають діти; 
надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування; 
призначення опікунів/піклувальників над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 
батьківського піклування; 
стану утримання та виховання малолітніх дітей в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків; 
затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 
Однією із вразливих категорій населення є діти, де батьки ухиляються від виконання своїх 
батьківських обов’язків. 
На обліку служби у справах дітей станом на 31.12.2018 року перебувало 37 дітей із сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 
 
Службою у справах дітей із залученням суб’єктів соціальної роботи дотичних до роботи з 
дітьми у 2018 році здійснено 89 обстежень матеріально-побутових умов сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. В процесі роботи з батьками проведено бесіди 
щодо наслідків безвідповідального батьківства, профілактики нещасних випадків серед дітей, 
необхідності дотримання правил пожежної безпеки, підготовки дітей до школи, до осінньо-
зимового періоду, необхідності своєчасної заготівлі твердого палива, перевірки справності 
пічного опалення, прочищення димоходів, утеплення вікон, налагодження побуту та інше.  
Ініційовано притягнення 19 батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, 
батьків із 9 сімей на засіданні Комісії з питань захисту прав дитини попереджено щодо 
наслідків безвідповідального батьківства. 
Звичайно, позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на батьків, проте у 2018 
році 5 батьків відносно 5-ти дітей позбавлено батьківських прав за поданням органу опіки та 
піклування. 
На розгляді у районному суді перебуває ще 1 справа, подана у 2018 році щодо позбавлення 
батьківських прав матері відносно малолітньої дитини. 
Служба у справах дітей налагодила співпрацю з парафіяльним благодійним фондом «Карітас-
Спес Баранівка», яким надається допомогу в організації об’їздів сімей по громаді та надання 
сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах необхідних продуктів харчування, 
засобів гігієни, медикаментів та інше. 
 
Протягом 6-ти місяців 2018 року службою у справах дітей розглянуто 101 звернення громадян 
з питань діяльності служби у справах дітей. 
 
При розгляді судом питань захисту сімейних прав та інтересів обов’язковою є участь органу 
опіки та піклування, представленого належною юридичною особою.  
Так, у 2018 році служби у справах дітей взято участь у 10 судових засіданнях по захисту прав 
та законних інтересів дітей. 
 
Одним із напрямків діяльності служби у справах дітей є захист майнових та житлових прав 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 



 

 

За поданням служби у справах дітей рішенням виконавчого комітету міської ради надано 14 
дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності або право 
користування яким мають діти.  
 
Управлінням соціального захисту населення міської ради, службою у справах дітей проведено 
ряд заходів у напрямку часткового вирішення житлової проблеми дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
У вересні 2018 року в рамках міської цільової соціальної Програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 
роки, затвердженої рішенням сесії від 16.12.2017р. №785 придбано квартиру №6 по вул. 
Софіївській, 6 в м. Баранівка Житомирської області (на умовах співфінансування коштів 
місцевого та обласного бюджетів за суму 100 тис. грн.). 
У грудні 2018 року за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 
дітей-сиріт, осіб з їх  числа»  куплено 2-гу для дітей-сиріт, осіб з їх числа за адресою: м. 
Баранівка, вул. Соборна, 43, кв.42 Житомирської області (за суму 295 тис.грн.). 
 
У ЗМІ та на веб-сайті міської ради постійно висвітлюється діяльність служби у справах дітей. 
 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей                                                             І.В. Кучинська 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
01.03.2019                                                                                                                               № 39 
 
Про роботу КУ«Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» 
Баранівської міської ради за 2018 рік 
 

Заслухавши звіт Свінціцької Н. І. - директора комунальнї установи «Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради  про роботу установи за 2018 рік, 
виконком міської ради зазначає, що наразі КУ «АМОР» надає послуги з розробки та сприяння 
реалізації стратегії розвитку об`єднаної територіальної громади, надання аналітичної 
підтримки цьому процесу, залучення для проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових 
та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з містами 
побратимами та донорськими організаціями, 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 про роботу КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»  Баранівської міської 
ради за 2018 рік, що додається, взяти до відома. 

2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачати відповідні видатки   на 
утримання комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» 
Баранівської міської ради. 

 3.Один раз  на рік заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету міської ради звіт про 
роботу комунальної установи з представленням детального економічного аналізу роботи 
установи у розрізі видів діяльності згідно Статуту. 

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

Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

                                                                                                            



 

 

                                                                                                                      Додаток  
                                                                                                           до рішення виконкому   
                                                                                                           від 01.03.2019 № 39 
 

Звіт про роботу  
КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»   

Баранівської міської ради за 2018 рік 
 
     В рамках реалізації проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської 
ОТГ» було створено    Комунальну  установу  «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР»  (далі Агенція) яка була  зареєстрована 01 лютого 2018 року. 
          Агенція створена з метою розробки та сприяння реалізації стратегії розвитку об`єднаної 
територіальної громади (далі ОТГ), надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення 
для проектів розвитку ОТГ позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також 
налагодження партнерських відносин з містами побратимами та донорськими організаціями.  
На утримання Агенції з міського бюджету було виділено: 
Надходження Сума, тис. грн. Видатки Сума 
Місцевий бюджет 307,00 Заробітна плата 

(директор, гол. Бух., 
проектний 
менеджер) 

195,00 

Передано основних 
засобів та мшп 

170,84 Податки 98,30 

  Інші видатки 
(програмне заб., 
канц. Товари, 
жалюзі, бак.обсл.) 

13,70 

Всього: 477,84 Всього: 307,00 
Сальдо у вигляді основних засобів та мшп станом на 01.01.2019 – 170,84 тис. грн. 
          За період 2018 року  Агенція супроводжувала  громадські ініціативи «Бюджет участі – 
2018». В ході цього проекту було проведено  навчання з проектного менеджменту для учні 
старших класів (Баранівська ЗОШ №2 ім. О.Сябрук, Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.) для 
представників медицини, для жителів багатоповерхових будинків (вул. Звягельська, вул. 
Соборна). Загалом навчання пройшли орієнтовно 100 осіб. Після проведених навчань було 
подано 19 проектів, до голосування було допущено 18 проектів,  з яких 4 проекти переможці 
на загальну суму 300 тис. грн. Проекти переможці були включені до Дорожньої карти – 2019, 
як стратегічно важливі, виконання заплановано до 01.06.2019 року. 
             Було надано допомогу для відділу бухгалтерського обігу та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель Баранівської міської ради з написання проектів, що планувалися 
фінансуватися за кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури, а саме : 
«Капітальний ремонт огорожі по вул. Лесі Українки в с. Табори Баранівського району 
Житомирської області» - проект реалізовано, «Капітальний ремонт (термомодернізація) 
будівлі Полянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт Полянка Баранівського району Житомирської 
області» - проект реалізовано, «Капітальний ремонт «Алеї Слави» в м. Баранівка 
Житомирської області» - кошти перерозподілено на вуличне освітлення, «Будівництво 
прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово – тренінгового центру за адресою: вул. 
Звягельська, 7Б, м. Баранівка, Баранівського району, Житомирської області»,  «Капітальний 
ремонт будівлі Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна 26 – заходи з 
енергозбереження (термомодернізація)». 
           Було  розроблено та підготовлено статутні документи для 3 кооперативів, проведено їх 
реєстрацію. Підготовлені статутні документи для  2 громадських  організацій з яких одну 
зареєстровано.  



 

 

            Подано пакет документів від імені СОК «Мілка – 2018»  на конкурс від Житомирської 
обласної державної адміністрації згідно Порядку надання фінансової підтримки   
сільськогосподарським обслуговуючим  кооперативам на придбання с/г техніки.  Було 
розроблено бізнес план, як головна умова конкурсу. Для кооперативу було надано 
фінансування в сумі 53260 грн. для придбання охолоджувача молока на 1000 л. молока.    
 Було подано проектну заявку на конкурс оголошений Посольством Фінляндії,  дедлайн 
08.02.2018 – «Conduct of participatory budget in the Baranivka community». 
Було подано проектну заявку на конкурс оголошений Посольством Республіки Німеттчина, 
дедлайн 18.02.2018 – «Соціальний майданчик». 
Було подано проектну заявку на конкурс за підтримки Програми U-LEAD з Європою, дедлайн 
до 29.03.2018 – «Бюджет участі, як інструмент розвитку громад». 
Було подано заявку на участь у проекті «Підтримка та розвиток сталої мобільності в 
об’єднаних територіальних громадах» за підтримки Програми U-LEAD з Європою, дедлайн 
до 29.11.2018. 
Було подано проектну заявку на конкурс за підтримки USAID та IOM , дедлайн до 30.11.2018 
– «Капітальний ремонт багатофункціонального центру реабілітації». 
Було подано заявку на участь у відборі серед аматорських футбольних клубів за проектом 
«11*11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів», дедлайн до 30.12.2018. 
                        Заходи: 16.07.2018 – Семінар для жителів Рогачівського старостинського округу 
за участю представників ТОВ «Брусилівський маслозавод» - 30 осіб 
15.08.2018 – Тренінг на тему «Ягідний кооператив – потенціал розвитку території смт 
Полянка» - 40 осіб. 
17.08.2018 – Семінар на тему «Залучення інвестицій і стимулювання підприємницької 
діяльності – запорука розвитку території громади» - захід було проведено для представників 
ОТГ Житомирської області, Агенція презентувала досвід Баранівської міської ОТГ. – 33 особи. 
02.11.2018 – Семінар на тему «Порядок кредитування малого та середнього бізнесу – нові 
можливості та привілеї» - 41 особа. 
Меморандуми про взаєморозуміння та співпрацю: 07.02.2018 – СОК «Смолка 2017» 
22.06.2018 – СОК «Комора». 
14.09.2018 – СОК «Мілка – 2018» 
Вся інформація про діяльність комунальної установи висвітлюється у соціальній мережі 
Фейсбук, де створено сторінку Агенції. 
https://www.facebook.com/AMORBARANIVKA/?eid=ARC19esWOblIw6ZwQzVKdnYG_tjGpw
Mz4eXWLn89Ce8pqDLb_tx4co3DhGBvlsFthNqQFm2ItlE2mmUc 
 

Директор КУ«Агенція місцевого 
органічного розвитку – АМОР»                                                                 Н. І. Свінціцька 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

01.03.2019                                                                                                                               № 40 
 
Про коригування тарифів на  
водопостачання та водовідведення 
(регуляторний акт) 
 
 Розглянувши клопотання директора КП "Баранівка міськводоканал» від 04.01.2019 
року щодо коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та 
водовідведення у зв’язку із зростанням розміру складових собівартості тарифів, з метою 
приведення вказаних тарифів до економічно обгрунтованого розміру, недопущення 
збитковості комунального підприємства, відповідно до пп.2, п.«а» ч.1, ст.28, 40, ч.1,2 ст.52, ч.6 
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ст.14, ст.31 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги», з метою приведення тарифів у відповідність до економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво, виконавчий комітет міської ради   
 
ВИРІШИВ:   

1. Затвердити для всіх споживачів послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення, які надаються КП «Баранівка міськводоканал», тарифи: 

1) за послуги з водопостачання в розмірі 24,72 грн. за 1 м куб.;  - за послуги з водовідведення 
30,18  грн. за 1 м куб.,  що в підсумку складатиме 54,90 грн.; 

2) для населення – за послуги з водовідведення для споживачів, які проживають в будинках по 
вул. Звягельська, 79, пров. Тищика, 6, пров. Тищика, 8, де відсутнє централізоване 
водовідведення, у розмірі 25,20 грн. за 1 м куб.;    

2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) в межах наявного фінансування 
забезпечувати виплату додаткової дотації для КП «Баранівка міськводоканал» на різницю в 
ціні на тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, а саме 19,50 грн. за 1 м 
куб.:  за водопостачання – 9,22 грн. та  за водовідведення -10,28 грн.  

3. Директору КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю. С.) виставляти рахунок для 
населення на оплату  послуг з водопостачання в сумі 15,50 грн. за 1 м куб.  послуг з 
водовідведення 19,90 грн. за 1 м куб., що в підсумку складатиме 35,40 грн. 

4. Рішення «Про коригування тарифів на водопостачання та водовідведення» набирає чинності 
з 01.03.2019 року.  



 

 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення від 29.03.2018 року №53 «Про коригування 
тарифів на водопостачання та водовідведення (регуляторний акт)».   

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

 

Міський голова                                                                                                 А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
01.03.2019                                                                                                                               № 41 
 
Про затвердження Положення про порядок 
і умови надання платних соціальних  
послуг та Розрахунку тарифів на  
платні соціальні послуги 
( регуляторний акт) 
 

З метою організації  надання платних соціальних  послуг управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради, керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

      1.Затвердити  Положення про порядок і умови надання платних соціальних послуг 
управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради згідно з додатком . 
      2.Затвердити Розрахунок тарифів на платні соціальні послуги згідно з додатком. 
     3.Рішення виконавчого комітету № 87 від 30.03.2017 року  “Про затвердження Положення 
про порядок і умови надання соціальних послуг управлінням надання соціальних послуг 
Баранівської міської ради та Розрахунку тарифів на платні соціальні послуги (регуляторний 
акт) “ зі змінами вважати таким, що втратило чинність. 
     4.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) у 
своїй роботі керуватися даним рішенням. 
5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчук.   

 

 

Міський голова            А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  
від 01.03.2019 № 41 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 про порядок і умови надання платних соціальних послуг управлінням соціального 
захисту населення Баранівської міської ради   

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

          1. Положення про порядок і умови надання платних  соціальних послуг управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради (далі - Положення) визначає 
організаційно-правові засади надання платних соціальних послуг громадянам Баранівської 
об’єднаної територіальної громади.  

 2. Положення розроблено з урахуванням вимог Господарського кодексу України, 
Законів України «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ціни 
та ціноутворення», постанов Кабінету Міністрів України:  

-  від 14.01.2004 №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та 
затвердження їх переліку» зі змінами; 

- від 09.04.2005 №268 «Про затвердження  Порядку регулювання  тарифів на платні 
соціальні послуги»; 

           - від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами; 

наказів Міністерства  соціальної політики України: 

         - від 13.11.2013 №760 «Про затвердження державного стандарту догляду вдома»; 

         -    від 07.12.2015 №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку 
вартості соціальних послуг». 

        - від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати» 

        3. Платні соціальні послуги жителям громади надаються працівниками центру надання 
соціальних послуг управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  (далі 
– ЦНСП Управління). 

        ЦНСП Управління, надаючи платні соціальні послуги, не має на меті отримання 
прибутку. 

  
2. УМОВИ І ПОРЯДОК  НАДАННЯ ПЛАТНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

         1. Центр надання соціальних послуг  управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради може  надавати  платні  соціальні послуги  (в  межах  наявних  
можливостей),  визначені   постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №12 «Про 
порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» зі змінами; 

Платні соціальні послуги надаються: 
- громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 

- громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з 
безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у 
зв’язку із стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб 
вище встановленого прожиткового мінімуму; 



 

 

- іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі 
біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних 
життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці 
послуги. 

-        громадянам, які безоплатно отримують соціальні послуги в ЦНСП Упрвіління, і 
мають бажання отримати соціальні послуги понад обсяги, визначені Державними 
стандартами. 
          
    2.  У  виняткових  випадках громадяни, що мають рідних, які  
повинні забезпечити їм догляд і допомогу,  можуть звільнятися  від  
плати  за  надання  соціальних  послуг  в  ЦНСП Управління  в  разі,  коли  такі  рідні  належать  
до малозабезпечених   і   отримують  державну  соціальну  допомогу  в установленому  
законодавством  порядку,  залежні від психоактивних  речовин, алкоголю, перебувають у 
місцях позбавлення волі тощо. Рішення про таке звільнення приймає виконавчий комітет 
міської ради. 

3. Право на позачергове обслуговування на платних умовах мають ветерани війни, 
особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2 і 3 категорії, особи, депортовані за 
національною ознакою. 

 4. Платні соціальні послуги надаються громадянам, які звернулись до ЦНСП 
Управління з письмовою заявою, необхідним пакетом документів та уклали договір.  

         5.  У разі,  коли громадянин, який потребує надання платних соціальних послуг за віком 
або за станом здоров'я неспроможний  самостійно прийняти рішення про необхідність їх 
надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник. 

 6.  Облік  громадян,  що отримують  платні соціальні послуги та звітність про їх 
обслуговування здійснюється Управлінням в установленому порядку. 

 7. Заходи, які складають зміст соціальних послуг,  надаються згідно з тарифами, 
затвердженими  виконавчим комітетом Баранівської міської ради. 

           8. Платні соціальні послуги разового характеру надаються після оплати  даної послуги 
згідно черговості. Громадяни, що отримують платні соціальні послуги не разового характеру, 
вносять плату за надані  послуги  до 10 числа наступного за звітним місяця, згідно з актом 
виконаних робіт.  

9. У разі, якщо після смерті особи, яка обслуговувалась в  ЦНСП Управління на платній 
основі, залишилась заборгованість по сплаті за отримані послуги, то працівниками ЦНСП 
Управління проводиться робота по виявленню дітей або рідних даної особи (за умови, що вони 
є спадкоємцями за заповітом чи за законом) з метою погашення заборгованості. 

Якщо протягом року даних осіб не вдалося виявити або вони відмовилися звернутися 
до ЦНСП Управління з заявою про повернення або сплату виниклої заборгованості, відділ 
бухгалтерського обліку Управління списує цю заборгованість, як безнадійну, на підставі 
наказу.  

10. Інформація про порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату надається 
громадянам при зверненні, а також розміщується на сайті міської ради. 

 
 

3. ПОРЯДОК  ВСТАНОВЛЕННЯ  ЦІН НА ЗАХОДИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЗМІСТ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

            1. Тарифи на заходи, які складають зміст соціальних послуг (далі-тарифи), 
обчислюються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від  09.04.2005 № 268 «Про 



 

 

затвердження  Порядку регулювання  тарифів на платні соціальні послуги» та наказу 
Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг».   

   2. Тарифи  перераховуються  у разі зміни посадових окладів працівників, які надають 
платні соціальні послуги, або зміни будь-якої складової тарифу. 

 3. До розрахунку витрат використовуються наступні дані: 
 прямі витрати (витрати на оплату праці з урахуванням премій та заохочень, 
матеріальної допомоги на оздоровлення, компенсаційних виплат, оплату відпусток та іншого 
невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці;  відрахування на соціальне страхування 
та до цільових страхових фондів; матеріальні витрати на придбання матеріалів (прямі 
матеріальні витрати); знос на необоротні активи, які використовуються для надання платної 
соціальної послуги); 

загальновиробничі витрати (витрати на утримання апарату управління: витрати на 
оплату праці, відрахування на соціальні заходи, в тому числі  витрати на щорічний 
профілактичний медичний огляд і медичне страхування та витрати на службові відрядження; 
знос на необоротні активи, які використовуються для надання декількох послуг; витрати на 
утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших 
необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на опалення, освітлення, 
водопостачання, водовідведення та інше, утримання виробничих приміщень; витрати на 
охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища); 

адміністративні витрати (загальні організаційні витрати (витрати на проведення річних 
зборів, представницькі витрати тощо, витрати на службові відрядження і утримання апарату 
Управління та іншого загальногосподарського персоналу; витрати на утримання основних 
засобів, інших матеріальних активів загальногосподарського використання (оренда, 
страхування майна, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); 
винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо); витрати на 
зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс, Інтернет, тощо); знос необоротних 
активів загальногосподарського використання; податки, збори та інші передбачені 
законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що 
включаються до виробничої собівартості послуг); плата за розрахунково-касове 
обслуговування та інші послуги банків). 

 4. Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються, 
виходячи з тривалості виконання робіт  з надання платних соціальних послуг (хронометражу 
робочого часу) та норм навантаження (або часу для їх виконання). 

 5. Розрахунок собівартості соціальної послуги проводиться за формулою: 
                      Собівартість =ПВОП+ПМВ+ЗВВ+ІПВ,  де: 

    ПВОП – прямі витрати на оплату праці; 
       ПМВ   -  прямі матеріальні витрати; 
       ЗВВ     - загально виробничі витрати; 
        ІПВ    -  інші прямі витрати. 
 
Розрахунок тарифу проводиться за формулою: 

Тариф (ціна) =Собівартість + Адмінвитрати 
 

 
4. ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ 

ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 1. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, можуть 
спрямовуватись на оплату праці працівників, які надають платні соціальні послуги,  на 
розвиток Управління і здійснення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій 
установи, які не забезпечені в повному обсязі видатками загального фонду. 



 

 

2. Оплата за платну послугу здійснюється отримувачем послуги ( або за дорученням 
відповідальною особою) згідно з актом виконаних робіт. 

     3. Відділ бухгалтерського обліку Управління веде статистичній звіт і бухгалтерський облік 
наданих платних соціальних послуг, складає звітність за цим видом діяльності відповідно до 
чинного законодавства. 

     4. Начальник Управління щоквартально контролює фінансово- звітну документацію 
надання платних соціальних послуг. 

 
5. ВИДИ ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
            Види платних соціальних послуг та їх вартість визначені розрахунком тарифів на 
платні соціальні послуги.  

 

         Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л.Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  
від 01.03.2019 № 41 

 
 

Розрахунки тарифів на платні соціальні послуги  
  

Найменування 
послуг 

Одиниця 
виміру 

Кваліфікація 

Заробіт
на 

плата, 
грн/міс 

Гранич
на 

норма 
часу, 
КЧ 

Коефіціє
нт затрат 
часу, КЧ 

Заробітн
а плата 
за час 

виконан
ня 

послуги, 
грн 

Місячни
й фонд 
робочог
о часу, 

хв 

Нарахуван
ня на 

ФОП, 22% 

Прямі 
матеріаль

ні 
витрати 

Загально 
виробни

чі 
витрати 

Адміністрати
вні витрати 

Всьог
о 

1. Прання білизни 
та одягу до 1,5 кг 

сухої білизни 
Одне прання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

2. Прання білизни 
у пральній машині 
вдома у замовника 

до 5,0 кг сухої 
білизни 

Одне прання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 80,00 1,33 36,85 9965,00 8,11   1,63 6,74 53,32 

3. Штопання, 
дрібний ремонт 

шкарпеток, 
постільної білизни 

Один ремонт 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 40,00 

4. Ведення 
домашнього 
господарства  
(прасування 

білизни) до 1,5 кг 
сухої білизни 

Одне 
прасування 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

5. Годування (для 
ліжко-хворих) 

Одне 
годування 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 14,00 0,40 11,06 9965,00 2,43   0,28 1,18 14,95 



 

 

6. Заміна 
постільної та 

натільної білизни 
Одна заміна 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 10,00 0,17 4,62 9965,00 1,02   0,20 0,84 6,68 

7. Оформлення 
замовлень на 

доставку вугілля, 
дров 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 40,00 

8. Роботи з 
ремонту меблів, 

побутової техніки 
(Без вартості 
матеріалів і 

підготовчих робіт) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник з 

комплексного 
ремонту  6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 40,00 

9. Утеплення вікон 
на зиму 

(проклеювання 
папером, 

закладання 
утеплювального 
шнуру, мастики) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

10. Ремонт меблів 
(нескладний) 

Одна 
одиниця 

Соціальний 
робітник з 

комплексного 
ремонту  6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

11. Ремонт 
побутової техніки 

(нескладний) 

Одна 
одиниця 

Соціальний 
робітник з 

комплексного 
ремонту  6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

12. Відвідування 
представниками 

соціальних служб 
хворих у 

стаціонарних 
медичних закладах  

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 40,00 

Соціальний 
робітник 6 

4590,75 180,00 3,00 82,92 9965,00 18,24   3,66 15,17 
120,0

0 



 

 

кваліфікаційн
ого розряду 

13. Написання 
листів 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

14. Надання 
допомоги в 
оформленні 

документів на 
одержання 
субсидій на 

квартирну плату і 
комунальні 

послуги 

Одне 
оформлення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 40,00 

15. Оганізація 
консультування 

(надання допомоги 
в організації 

консультацій у 
фахівців з різних 

питань) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 17,00 0,23 6,44 9965,00 1,42   0,35 1,43 9,64 

4590,75 17,00 0,28 7,82 9965,00 1,72   0,35 1,43 11,32 

16. Допомога при 
заготівлі овочів на 
зиму, косервування 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 90,00 1,50 41,46 9965,00 9,12   1,83 7,59 60,00 

17. Обробіток 
присадибної 

ділянки (чистка 
буряку) 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 90,00 1,50 41,46 9965,00 9,12   1,83 7,59 60,00 

18. Оплата 
комунальних 

послуг 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 45,00 0,75 20,73 9965,00 4,56   0,92 3,79 30,00 

19. Виклик лікаря 
на домівку 

Один виклик 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 10,00 0,17 4,70 9965,00 1,03   0,20 0,84 6,78 



 

 

20. Супровід в 
поліклініку 

Одне 
супроводжен

ня 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 78,00 1,30 35,93 9965,00 7,91   1,59 6,58 52,00 

21. Оформлення 
пільгових рецептів, 

доставка 
медикаментів з 

аптеки 

Одне 
оформлення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 80,00 1,33 36,85 9965,00 8,11   1,63 6,74 53,32 

22. Надання 
допомоги в 

ремонті житлових 
приміщень ( без 

вартості матеріалів 
і підготовчих 

робіт) 

Разове 
доручення 

(один раз на 
рік ремонт 
кімнати) 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 240,00 4,00 110,56 9965,00 24,32   4,88 20,23 
160,0

0 

Соціальний 
робітник з 

комплексного 
ремонту  6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 240,00 4,00 110,56 9965,00 24,32   4,88 20,23 
160,0

0 

23. Купівля і 
доставка: 

продовольчих, 
промислових та 
господарських 

товарів, 
медикаментів 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 84,00 1,40 38,70 9965,00 8,51   1,71 7,08 56,00 

24. Організація 
харчування 

(приготування їжі) 

Одне 
приготуванн

я 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 40,00 

25. Ведення 
домашнього 
господарства 
(підготовка 

продуктів для 
приготування їжі, 

миття овочів і 
фруктів, посуду, 

винесення сміття, 
тощо) 

Одна 
послуга 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 18,00 0,30 8,29 9965,00 1,82   0,37 1,52 12,00 



 

 

26. Перукарські 
послуги 

Одна 
послуга 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

Здійснення 
санітарно-
гігієнічних 

заходів за місцем 
проживання 

(надання 
допомоги при: ) 

                        

27. Купанні 
Разове 

доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 60,00 1,00 27,64 9965,00 6,08   1,22 5,06 40,00 

28. Умиванні рук, 
обличчя 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 10,00 0,17 4,62 9965,00 1,02   0,20 0,84 6,68 

29. Голінні 
Разове 

доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 20,00 0,33 9,20 9965,00 2,02   0,41 1,69 13,32 

30 Підрізання 
нігтів, 

розчісування 
волосся 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 20,00 0,33 9,20 9965,00 2,02   0,41 1,69 13,32 

Ведення 
домашнього 
господарства 
(прибирання 

житла) 

                       

31. Косметичне 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 18,00 0,30 8,29 9965,00 1,82   0,37 1,52 12,00 

32. Вологе 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 42,00 0,70 19,35 9965,00 4,26   0,85 3,54 28,00 



 

 

33. Генеральне 
прибирання 

Одне 
прибирання 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 126,00 2,10 58,05 9965,00 12,77   2,56 10,62 84,00 

34. Миття вікон 
Одне миття 
одного вікна 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

35. Очищення від 
пилу килимів, 

доріжок пилососом 
замовника 

1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 3,00 0,05 1,38 9965,00 0,30   0,06 0,25 2,00 

36. Миття газової 
плити 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 30,00 0,50 13,82 9965,00 3,04   0,61 2,53 20,00 

37. Миття 
(чищення 
раковини) 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 15,00 0,25 6,91 9965,00 1,52   0,31 1,26 10,00 

Прибирання 
житла: 

                        

38. Винисення 
сміття 

1 відро 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 10,00 0,17 4,62 9965,00 1,02   0,20 0,84 6,68 

39. Відтаювання 
холодильника, 

миття його 
всередині, ззовні 

1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 40,00 0,67 18,44 9965,00 4,06   0,81 3,37 26,68 

40. Миття люстр, 
підвісок, бра, 

торшерів, плафонів 
1 одиниця 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 25,00 0,42 11,53 9965,00 2,54   0,51 2,11 16,68 

41. Миття стін 
дверей у квартирі 

(будинку) 
1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 15,00 0,25 6,91 9965,00 1,52   0,31 1,26 10,00 



 

 

42. Протирання 
підвіконь, 

віконних рам 
1 м кв. 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 4,00 0,07 1,82 9965,00 0,40   0,08 0,34 2,64 

43. Надання 
допомоги в 
обробітку 

присадибної 
ділянки 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 138,00 2,30 63,57 9965,00 13,99   2,81 11,63 92,00 

44. Розпалювання 
печей, піднесення 

вугілля, дров, 
розчистка снігу, 
доставка води з 

колонки 

Разове 
доручення 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 42,00 0,70 19,35 9965,00 4,26   0,85 3,54 28,00 

45. Порізка дров ( 
робочий інвентар 

управління,заправк
а бензопили 
замовником) 

1 
складометр 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 180,00 3,00 82,92 9965,00 18,24 12.73 3,66 15,17 
132,7

3 

46.Порубка дров 
1 

складометр 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 180,00 3,00 82,92 9965,00 18,24   3,66 15,17 120,0 

47.Обкошування 
прилеглої  

території (ручною 
косою) 

1 сота ( 100 
кв.м) 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 90,00 1,50 41,46 9965,00 9,12   1,83 7,59 60,0 

48.Обкошування 
прилеглої 
території 

(Мотокоса),запра
вка мотокоси 
замовником 

1 сота ( 100 
кв.м) 

Соціальний 
робітник 6 

кваліфікаційн
ого розряду 

4590,75 90,00 1,50 41,46 9965,00 9,12 0,85 1,83 7,59 60,85 

            
 
Начальник управління соціального 
захисту населення міської ради                                                                             В. О. Цицюра 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                      №42 
 

Про затвердження Положення про  
надання одноразової матеріальної допомоги 
жителям Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади  
(регуляторний акт) 
 
 

Відповідно до ст.ст.34,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 
Закону України «Про звернення громадян», враховуючи пропозиції комісії по розгляду 
звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської 
міської ОТГ, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1. Затвердити Положення  про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади у новій редакції згідно з додатком. 
 
2.  Визнати таким, що втратило чинність,  рішення виконавчого комітету Баранівської міської 
ради від 30.03.2017 № 86 «Про утворення комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                 рішення виконавчого комітету 

                                                                    01.03.2019 № 42   
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 

 
Розділ 1. Загальні положення. 
1.1.  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги 
(далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення,  громадян,   які 
опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян. 
1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які проживають та зареєстровані на 
території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
1.3. Підставою для розгляду питання щодо надання матеріальної допомоги є заява 
громадянина на ім’я міського голови. 
 
Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 
2.1 Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради приймає та реєструє заяви громадян на 
ім’я міського голови, про надання матеріальної допомоги з повним відповідним пакетом 
документів і передає секретарю комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової грошової допомоги жителям територіальної громади не менше, як за 3 дні до 
засідання Комісії. 
2.2 Виплата матеріальної допомоги пільговим категоріям проводиться за рахунок коштів, 
передбачених у міському бюджеті на поточний рік, у межах сум, затверджених сесією міської 
ради на виплату матеріальної допомоги жителям громади. 

При розгляді питання щодо надання та розміру одноразової грошової допомоги 
враховується сукупний дохід сім'ї, членами якої є особи, які спільно проживають, пов'язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. 
2.3 Сума на отримання одноразової матеріальної допомоги або відмова у наданні матеріальної 
допомоги визначається Комісією, складається відповідний протокол за підписом голови та 
секретаря комісії.   
2.4. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються 
наступні документи: 
–  особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові 
заявника, його адреса та мотиви звернення; 
–  копія паспорту; 
–  копія ідентифікаційного номеру; 
– номер розрахункового рахунку, відкритий у філії ПАТ «Державний ощадний банк України». 
Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються: 
–         на лікування та операцію – довідка медичного закладу; 
–        на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   пожежу, яка 
сталася; 
–        документ, що підтверджує участь в антитерористичній операції; 
–        документ, що підтверджує  необхідність лікування або реабілітації (для учасників ООС 
ЗСУ); 
–         довідка про демобілізацію; 
–         акт обстеження матеріально-побутових умов, завірений у встановленому 
законодавством порядку; 
–         довідка для отримання допомоги на поховання встановленого зразка; 



 

 

–         інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих  обставин (за 
потреби); 
- згода на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»; 
- довідка про доходи всіх членів сім’ї за 6 місяців, що передують зверненню. 
2.5. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, 
враховуючи рівень забезпечення сім’ї  та в межах виділених міським бюджетом асигнувань. 
2.6.  Допомога надається у таких розмірах: 
– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які 
потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 3  тисяч гривень в залежності від 
важкості захворювання, терміну лікування, ступеню руйнування житла; 
– громадянам, які потребують дороговартісного лікування, на проведення складних медичних 
операцій  особам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло – від 3 до 5 тисяч 
гривень; 
– члени сімей громадян, які беруть  участь в ООС ЗСУ– від 500 до 1 тисячі  гривень в 
залежності від місця та терміну перебування в зоні проведення  ООС ЗСУ; 
–  громадянам в рік демобілізації з ЗСУ, які брали участь в ООС ЗСУ– від 500 до 1000 грн. в 
залежності від рівня забезпеченості сім’ї. 
2.7. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних  життєвих обставинах, 
надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї  та становить від 100 
до 500 гривень. 
2.8. Допомога на поховання надається  в розмірі 500 грн. 
2.9. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, 
в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге). 
 2.10. В окремих випадках громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 
(необхідність проведення складного і дороговартісного лікування, хірургічна операція, 
придбання  медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, 
встановленого.п.п.2.6, 2.7. даного Положення.  
Повторне звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги передається на розгляд 
комісії лише за наявності резолюції голови ОТГ про наявність особливо гострої життєвої 
ситуації. В інших випадках повторні звернення відповідно до ст..8 Закону України «Про 
звернення громадян» не підлягають розгляду про що відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради інформує заявника. 
2.11. Матеріальна допомога не надається у разі: 
- коли на момент розгляду звернення заявник або особа, яка потребує матеріальної допомоги, 
перебуває у списку померлих осіб; 
- якщо в довідці з медичного закладу не зазначено, що особа потребує тривалого лікування. 
2.12. Рішення про надання чи відмову у наданні матеріальної допомоги приймається  на 
засіданні виконавчого комітету. Відділ організаційно-кадрової роботи міської ради інформує 
заявників про результати розгляду звернень. 
 Розділ 3. Заключні положення 
3.1 Прийняті рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги разом з 
відповідним реєстром заявників передається для виплати управлінню соціального захисту 
населення Баранівської міської ради. 
3.2 Звернення щодо надання матеріальної допомоги розглядаються протягом 30 календарних 
днів. 

Для виплати матеріальної допомоги громадянам  кошти з міського бюджету 
направляються   управлінню соціального захисту населення міської ради. 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради проводить 
нарахування одноразової матеріальної допомоги громадянам, на особові рахунки заявників, 
відкриті в банківських установах. 
3.3.Контроль за повнотою і достовірністю наданих документів, які додаються до заяви, 
формування реєстру заявників, підготовка проекту рішень на виконком покладається 



 

 

на секретаря комісії про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади. 
3.4.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради. 
 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                      № 43 
 
Про відзначення  
Міжнародного жіночого дня 

 
З метою відзначення Міжнародного жіночого дня на території Баранівської об’єднаної 

територіальної громади, керуючись пп.3 п.б ст.38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 
В И Р І Ш И В:  

1. Затвердити заходи щодо відзначення Міжнародного жіночого дня, що додаються. 
 

2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
проведення та фінансування вище зазначених заходів за рахунок коштів місцевого 
бюджету в межах кошторисних призначень відповідно до потреби. 

  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

 
 
Міський голова                                                                                                      А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                       рішення виконавчого комітету 

                                                                          01.03.2019 № 43  
 

Заходи 
щодо відзначення  

Міжнародного жіночого дня 
 
 

1. Провести 6 березня святковий концерт з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 
за окремим сценарієм. Початок о 18:00 год. 

Міський Будинок культури ім. А.Пашкевича 
(МБК); 
відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
6 березня 2019 року 
 

2. Привітати трудові колективи громади, колективи органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади вищого рівня вітальними листівками з нагоди Міжнародного 
жіночого дня – 8 Березня. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
До 7 березня 2019 року 
 

3. Привітати кращі трудові колективи громади, жінок, нагороджених званням «Почесний 
громадянин міста Баранівка» з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. 

Відділ організаційно-кадрової роботи 
міської ради 
7 березня 2019 року 
 

4. Провести в навчальних закладах Баранівської громади виховні години, тематичні вечори, 
приурочені Міжнародному жіночому дню, а також зустрічі з жінками-ветеранами війни і 
праці. 

Відділ освіти міської ради; 
відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради 
До 7 березня 2019 року 
 

5. Підготувати та розмістити на окремих рекламних конструкціях типу «білборд», а також у 
ЗМІ святкові вітання міського голови й міськвиконкому з нагоди Міжнародного жіночого 
дня – 8 Березня. 

Відділи: організаційно-кадрової роботи, 
благоустрою та житлово-комунального 
господарства міської ради 
До 7 березня 2019 року 

6.Провести святкові концерти з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня – 8 Березня у 
закладах культури Баранівської об’єднаної територіальної громади.  

                                                                             Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                             міської ради 
                                  Березнь 2019 року 

7. Забезпечити проведення виставки-ярмарки  виробів Баранівським міжшкільним ресурсним 
центром. 

                                                                             Відділ освіти 



 

 

                                                                             міської ради. Баранівський міжшкільний 
                                                                             ресурсний центр 
                                    6 березня 2019 року 
  

8.Організувати та провести концертну програму за участю колективів Житомирської 
обласної філармонії ім. С. Ріхтера. Забезпечити харчування учасників концерту. 

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

                                                                                    6 березня 2019 року 
 

 
9.Провести покладання квітів до пам’ятного знаку Тарасу Шевченку з нагоди його Дня 
народження. (Початок 10:00 год.). 

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

                                    7 березня 2019 року 
 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                               Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
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», рішенням 
сесії міської ради від 24 січня 2019 року №1594 «Про оголошення 2019 року у Баранівській 
міській об’єднаній територіальній громаді роком сім’ї та дитини», з метою організації 
комплексної  роботи щодо захисту прав та інтересів дитини та її сім’ї на рівні громади, 
виконавчий комітет міської ради: 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити заходи із відзначення у Баранівській міській об’єднаній територіальній 
громаді 2019 року сім’ї та дитини, що додаються. 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів із відзначення у 
Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді 2019 року сім’ї та дитини у 
складі згідно з додатком. 

3. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання вище зазначених 
заходів.  

4. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) забезпечити координацію 
виконання затверджених заходів. 

5. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) забезпечити фінансування вище 
зазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

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

 
 
 
Міський голова                                                                                  А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконкому 
від 01.03.2019 №44 

 
 

Заходи 
із відзначення у Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді 

2019  року сім’ї та дитини 
 

1. Забезпечити належну координацію роботи структурних підрозділів міської ради у вирішенні 
питань соціального захисту дітей. 

Служба у справах дітей міської ради  
Протягом року 

2. Забезпечити проведення заходів до Дня захисту прав дітей із залученням соціально 
незахищених категорій дітей. 

Служба у справах дітей міської ради 
Червень 2019 року 

3. Організувати зустріч керівництва облдержадміністрації з дітьми-сиротами, дітьми, 
позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл 

Служба у справах дітей міської ради 
Травень 2019 року 

4. Забезпечити своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

Служба у справах дітей міської ради 
Протягом року 

5. Посилити роботу щодо раннього виявлення сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, забезпечити соціальних супровід таких сімей. 

Управління соціального захисту населення міської ради 
Протягом року  

6. Забезпечити влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні 
форми виховання, сприяти недопущенню потрапляння дітей в інтернатні заклади. 

Служба у справах дітей міської ради 
Протягом року 

7. Продовжити роботу щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Служба у справах дітей міської ради 
Протягом року 

8. Провести посилену інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування 
сімейних форм виховання, патронату над дитиною. 

Управління соціального захисту населення міської ради 
Протягом року 

9. Провести тематичний семінар з структурними підрозділів міської ради з метою поглиблення 
знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та їх практичного застосування. 

Служба у справах дітей міської ради 
Вересень 2019 року 

10. Забезпечити проведення спільних профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок» з 
метою попередження бездоглядності та безпритульності, негативних проявів у дитячому 
середовищі. 

Служба у справах дітей міської ради 
Баранівське відділення поліції 
Протягом року 



 

 

11. Забезпечити вжиття заходів щодо охорони громадського порядку в місцях проведення масових 
заходів із відзначення у Баранівській міській територіальній громаді 2019 року сім’ї та дитини. 

Служба у справах дітей міської ради 
Баранівське відділення поліції  
Протягом року 

12. Провести комплексне обстеження сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах з 
метою проведення роз’яснювальної роботи щодо відповідального ставлення до своїх обов’язків 
по вихованню дітей, підготовки сімей до осінньо-зимового періоду. 

Служба у справах дітей міської рад 
Серпень-грудень 2019 року 

13. Посилити взаємодію з районним сектором пробації з метою надання соціальних послуг дітям 
та особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

Управління соціального захисту населення міської ради 
Протягом року 

14. Запровадити інноваційні послуги для дітей з інвалідністю та їх сімей через відкриття 
багатофункціонального центру реабілітації. 

Управління соціального захисту населення міської ради 
Жовтень 2019 року 

15. Провести свято для творчо-обдарованих дітей. 
Баранівський міський Будинок дитячої творчості 
Квітень-травень 2019 року 

16. Провести свято до Дня Святого Миколая. 
Баранівський міський Будинок дитячої творчості 
Грудень 2019 року 

17. Організувати виставку «Україна в нас одна». 
Відділ освіти міської ради 
Лютий 2019 року 

18. Провести флешмоб «7я». 
Відділ освіти міської ради 
Березень 2019 року 

19. Провести години спілкування «Відповідальне батьківство та материнство». 
Відділ освіти міської ради 
Квітень 2019 року 

20. Організувати заходи спрямовані на родинну творчість (екологічне спрямування). 
Відділ освіти міської ради 
Квітень 2019 року 

21. Провести фестиваль обдарованих і талановитих дітей «Яскраві зірочки». 
Відділ освіти міської ради 
Квітень 2019 року 

22. Провести родинне свято «Мамо моя». 
Відділ освіти міської ради 
Травень 2019 року 

23. Провести свято «Моя спортивна родина». 
Відділ освіти міської ради 
Червень 2019 року 

24. Провести заходи до Дня Знань. 
Відділ освіти міської ради 
Вересень 2019 року 

25. Організувати виставку «Чарівність осені». 
Відділ освіти міської ради 
Вересень 2019 року 

26. Провести свято «Запроси у гості бабусю та дідуся» до Дня людини похилого віку. 
Відділ освіти міської ради 



 

 

Жовтень 2019 року 
27. Провести конкурс малюнку та фото «Мій клас-моя родина» 

Відділ освіти міської ради 
Листопад 2019 року 

28. Провести свято «Багата осінь на скарби свої…». 
Відділ освіти міської ради 
Жовтень 2019 року 

29. Взяти участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства». 
Відділ освіти міської ради 
Листопад 2019 року 

30. Провести майстер-клас по виготовленню подарунків для дітей з соціально незахищених 
категорій. 

Відділ освіти міської ради 
Грудень 2019 року 

31. Провести загальноосвітні батьківські збори з питань запобігання та протидії насильства в сім’ї. 
Відділ освіти міської ради 
Протягом року 

32. Провести акцію «Допомогти може кожен». 
Відділ освіти міської ради 
Протягом року 

33. Провести конкурс-фестиваль «Таланти багатодітної родини». 
Відділ освіти міської ради 
Вересень 2019 року 

34. Організувати тиждень добрих справ «Світ очима особливої дитини» до Міжнародного дня 
інвалідів. 

Відділ освіти міської ради 
Грудень 2019 року 

35. Організувати сімейні читання «Добрі справи малюків-подарунок для батьків». 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
Березень 2019 року 

36. Провести сольний концерт вокального ансамблю «Ейс» - «Ми-майбутнє України». 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
Квітень 2019 року 

37. Провести конкурс малюнка «Я і моя щаслива сім’я». 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
Квітень-червень 2019 року 

38. Організувати заходи до Дня матері на базі Берестівського старостату. 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
Травень 2019 року 

39. Провести заходи «З мамою у тихий вечір» в рамках засідання клубу «За чашкою чаю». 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
Травень 2019 року 

40. Організувати креативні арт-ідей «Дитина-чисте джерело» для дітей з особливими потребами. 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
Червень 2019 року 

41. Провести лялькову виставу вихованцями дитячої студії «Казка» БК с.Смолдирів. 
Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради 
Червень 2019 року 

42. Провести заняття з середнім медичним персоналом щодо відзначення 2019 року сім’ї та 
дитини. 

Баранівське некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Лютий 2019 року 



 

 

43. Забезпечити якісне проведення медичних оглядів дітей в організованих колективах. 
Баранівське некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
І квартал 2019 року 

44. Переглянути диспансерну групу дитячого населення та  забезпечити постійну роботу із дітьми 
що знаходяться під наглядом лікаря. 

Баранівське некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Протягом року 

45. Провести санітарно-освітню роботу з батьками щодо принципів виховання  дітей,  виховання у 
батьків  почуття відповідальності за дитину та виховання поваги між батьками, профілактика 
насильства у сім’ї. 

Баранівське некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Протягом року 

46. Провести засіданні медичної ради. 
Баранівське некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
І і IV квартал 2019 року 

47. Провести патронаж вагітних та бесід з батьками щодо формування почуття відповідальності за 
дитину. 

Баранівське некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
Протягом року 

48. Забезпечити тісну співпрацю всіх дотичних до роботи з дітьми та сім’ями суб’єктів соціальної 
роботи. 

Баранівське некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 

 
49. Розробити Програму виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»  (Далі –
Програма) на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 

Служба у справах дітей міської ради 
Протягом року 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток  
до рішення виконкому 
від 01.03.2019 №44 

 
Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення заходів із відзначення у Баранівській міській об’єднаній 
територіальній громаді 2019 року сім’ї та дитини 

 

 
Савчук Василь Андрійович заступник міського голови, голова 

організаційного комітету 
 

Куцан Людмила Леонідівна керуючий справами виконкому, заступник 
голови організаційного комітету 
 

Кучинська Інна Володимирівна 
 
Члени організаційного комітету: 

начальник служби у справах дітей міської ради, 
секретар організаційного комітету 
 
 

Николишин Ростислав Зиновийович начальник відділу освіти 
 

Ошатюк Надія Богданівна  начальник відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту міської ради 
 

Цицюра Володимир Олександрович начальник управління соціального захисту 
населення міської ради 
 

Шатровський Ігор Володимирович головний лікар Баранівської КЦРЛ 
 

Пісчанська Тетяна Володимирівна головний лікар Баранівського КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 
 

Туровська Світлана Миколаївна директор міського Будинку дитячої творчості 
 

Ейсмонт Юлія Сергіївна директор Баранівської школи мистецтв 
 

Ільчук Любов Володимирівна в.о.старости Полянківського округу 
 

Муравський Володимир Євгенович  в.о.старости Кашперівського округу 
 

Василевський Олександр Вікторович заступник начальника відділу фінансів міської 
ради 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
01.03.2019                                                                                                                           № 45 
 
Про надання дозволу на розміщення  
соціальної реклами на рекламній  
конструкції типу «сіті-лайт» 
 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розміщення зовнішньої соціальної 
реклами в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» на існуючих рекламних 
конструкціях 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», виконавчий комітет 
міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Головному територіальному управлінню юстиції у Житомирській області в 
особі начальника управління Грабар Олександра Володимировича на розміщення соціальної 
реклами в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» в кількості двох 
рекламних постерів на існуючих рекламних конструкціях типу «сіті-лайт», встановлених у м. 
Баранівка, терміном з 1 березня 2019 року до 1 липня 2019 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 – Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області в особі 
начальника управління Грабар О.В.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А.Савчука.  
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

01.03.2019                                                                                                                           №46 

Про надання дозволу на  
розміщення реклами на  
рекламній конструкції  
типу «білборд» 
 

Розглянувши клопотання Баранівської районної державної адміністрації про надання 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами на існуючих рекламних конструкціях типу 
«білборд», для розміщення рекламного постеру, «Реальні справи, а не брехливі обіцянки», 
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» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 
№968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Баранівській районній державній адміністрації, на платній основі, розмістити 
зовнішню рекламу, «Реальні справи, а не брехливі обіцянки», в кількості одного рекламного 
постера на існуючій рекламній конструкції типу «білборд», встановлених у м. Баранівка, 
терміном з 01.03.2019 року по 31.03.2019 року. 
2. Зобов’язати Баранівську району державну адміністрацію в особі голови Вельчинського 
М.Р., укласти з Баранівською міською радою договір тимчасового користування білбордом, 
на якому передбачено розмістити вищезгадану зовнішню рекламу (рекламний постер в 
кількості 1 шт.)  
3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 
під час їх розташування та експлуатації покласти - (відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства міської ради) та розповсюджувача даної зовнішньої реклами – 
Баранівської районної державної адміністрації в особі голови Вельчинського М.Р.. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука.  
 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                                   №47 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги громадянам Баранівської 
міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №2 від 
25.02.2019 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальний і правовий статус 
військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

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

2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі 
118500 грн. (сто вісімнадцять тисяч п’ятсот гривень) на рахунок управління соціального 
захисту населення міської ради для виплати 118500 грн. (сто вісімнадцять тисяч п’ятсот 
гривень). 

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

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

 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
                                                                                                          



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                                   №48 
 

 
 

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 №2 від 
25.02.2019 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 30.03.2017 № 86 та керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася 
поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, 
передбачених для цієї мети згідно додатку. 
 
2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі  
2000грн. (дві тисячі гривень) на рахунок управління соціального захисту населення міської 
ради для виплати 2000грн. (дві тисячі гривень). 
 
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 

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

 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
                                                                                                          

 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                                   №49 
 

  
Про взяття на соціальний квартирний  
облік Романенко М. М. 
 
            Розглянувши заяву Романенко Л. Ф. про взяття на соціальний квартирний облік, 
враховуючи висновок  житлової комісії при виконавчому комітеті Баранівської міської ради 
(протокол №19 від 26.02.2019), керуючись ст. 39  Житлового кодексу України та ст. 33 Закону 
України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування», «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», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і 
Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про 
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет міської ради 
 
           В И Р І Ш И В: 

1. Взяти на соціальний  квартирний облік на позачергове отримання соціального житла 
Романенко Максима Миколайовича, дитину, позбавлену батьківського піклування, 
ХХХХХХ року народження, який проживає  ХХХХХХХ та не забезпечений житлом. 
 

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

 
 
Міський голова                                                                                                      А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                                   № 50 
 
Про взяття на загальну чергу 
квартирного обліку Хотяна Б.І. 
 
            Розглянувши заяву Хотяна Б. І. щодо взяття на  квартирний облік та додані документи, 
враховуючи висновок  житлової комісії при виконавчому комітеті Баранівської міської ради 
(протокол № 19 від 26.02.2019), керуючись ст.ст. 34,47 Житлового кодексу України,  та пп.1 
п.13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою ради Міністрів Української РСР і 
Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470, 
Постановою від 23 листопада 2016 року №861 «Про внесення змін по постанов Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року №470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 
2003 року №117 (із наступними змінами), ст.30 Закону України «Про місцеве  самоврядування 
в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 
 
           В И Р І Ш И В: 

1. Взяти на загальну чергу  квартирного обліку Хотяна Богдана Івановича ХХХХХХ року 
народження, жителя ХХХХХХХХХ для поліпшення житлових умов у зв’язку з 
забезпеченістю жилою площею нижче за встановлений рівень, склад його сім’ї – 4 
особи. 
 

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

 
Міський голова                                                                                                    А. О. Душко 
 
Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

01.03.2019                                                                                                                           №51 
 
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 смт. Полянка вул. Вишнева, 16 який належить на праві 
власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Західна, 9, смт. Полянка» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Климентіївка вул. Довга Нива, 129 який належить на 
праві власності ХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Довга Нива, 28, с. Климентіївка» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в с. Климентіївка вул. Заграда, 21 який належить на праві 
власності ХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Заграда, 17, с. Климентіївка» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності 
ХХХХХХХ поштову адресу: «І пров. Житомирський, 13, м. Баранівка». 
5. Присвоїти нежитловому приміщенню в м. Баранівка вул. Івана Франка, 1 яке належить на 
праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Івана Франка, 1в, м. Баранівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти частині нежитлового приміщення 44/100 в м. Баранівка вул. Соборна, 2а, який 
належить на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Соборна, 2б, м. 
Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
7.  Зобов’язати ХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
8.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А.Савчука.  
 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

 
виконавчого комітету 

 
01.03.2019                                                                                                                                   № 52 
 
Про погодження проведення суцільних 
санітарних рубок в зоні діяльності  
Баранівської ОТГ 
ДП «Баранівське ДЛМГ» 
 
            Розглянувши звернення ДП «Баранівське ДЛМГ» від 18.02.2019 року №145, про 
погодження призначення ділянок лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної 
рубки у зоні діяльності Баранівської ОТГ, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою поліпшення санітарного стану лісів, недопущення 
негативного впливу на навколишнє природнє середовище, недопущення розповсюдження 
стовбурових шкідників та збереження технічних якостей деревини, виконавчий комітет 
міської ради 
  

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити проведення суцільних санітарних рубок в зоні діяльності Баранівської 
ОТГ ДП «Баранівське ДЛМГ » згідно акту обстеження лісових насаджень. 
Баранівське лісництво – на площі 0,6 га; 
Кам’янобрідське лісництво – на площі 3,2 га; 
Зеремлянське лісництво – на площі 0,5 га. 
 

 

      Міський голова                                                                       А. О. Душко   

      Керуючий справами виконкому                                         Л. Л. Куцан      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

 
виконавчого комітету 

 
01.03.2019                                                                                                                                   №53 
 

Про затвердження 
адміністративної комісії 
при виконкомі міської ради 
у новому складі 

 

З метою запобігання вчиненню правопорушень на території Баранівської 
міської ради, захисту прав людини та громадянина, гарантованих Конституцією 
України, керуючись пп. 4 п б ч 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити адміністративну комісію при виконкомі міської у складі: 

 

Кокітко Наталія  

Володимирівна - перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради , голова адміністративної комісії 

Савчук Василь  

Андрійович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, заступник голови адміністративної комісії 

 

Марценюк Наталія  

Іванівна - юрисконсульт юридичного сектору Баранівської міської 
ради, секретар комісії 

 

Куцан 

Людмила Леонідівна - керуючий справами виконкому 

 

Виховський 

Сергій Адамович - начальник відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської 
ради 

 



 

 

Николишин 

Ростислав Зіновійович - начальник відділу освіти Баранівської міської ради 

 

Цимбалюк 

Людмила Анатоліївна - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та  

економічного розвитку інвестицій та закупівель  

Баранівської міської ради 

 

Цицюра 

Володимир Олександрович - начальник управління надання соціальних послуг 

міської ради 

      

    Лисюк Ірина Іванівна              - завідувач юридичного сектору Баранівської міської ради 

 

2.Рішення виконавчого комітету від 29.03.2018 року №61 «Про затвердження 
адміністративної комісії при виконкомі міської ради у новому складі» вважати таким, 
що втратило чинність. 

 

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

 

 

Міський голова А. О. Душко 
 

Керуючий справами виконкому Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

 
виконавчого комітету 

 
01.03.2019                                                                                                                                   №54 
 
Про визначення місця проживання 
малолітніх дітей Шинкар Х.О. та Шинкара М.О. 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ч. 4 статті 19 Сімейного кодексу України, пунктами 72, 74 
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 висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 28.02.2019 р. та 
рішення комісії з питань захисту прав дитини від 28.02.2019 р., виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради щодо 
визначення місця проживання неповнолітніх дітей ХХХХХХХХХХ, що додається. 
 

2. Представнику органу опіки та піклування Баранівської міської ради в судовому 
засіданні по даній судовій справі – завідувачу сектору опіки, піклування та 
усиновлення служби у справах дітей Баранівської міської ради Сусу О.І. подати на 
підготовче судове засідання копію даного рішення. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської 

ради Л.Л. Куцан. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                               А. О. Душко  
 
Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 
до рішення виконкому 
від 01.03.2019р. №54 

 
 

ВИСНОВОК 
щодо визначення місця проживання малолітніх дітей  

                                                                     ХХХХХХХХ 
 Відповідно до ч. 4 ст. 19 СК України, ухвали Баранівського районного суду від 
29.01.2019 р. у справі № 273/1360/18 за позовом Шинкар Ольги Сергіївни, ХХХХ р.н., 
жительки ХХХХХХХ до Шинкара Олексія Михайловича, ХХХХ., жителя ХХХХХХХ про 
розірвання шлюбу, службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 
зазначеної справи та визначено можливість проживання малолітніх дітей – ХХХХХХХХХ 
після розірвання шлюбу разом з матір’ю до досягнення ними повноліття. 
 Працівниками служби у справах дітей 25.02.2019 р. здійснено обстеження матеріально-
побутових умов проживання позивачки разом з її малолітніми дітьми за адресою: ХХХХХХХ, 
в процесі якого з’ясовано, що Шинкар О.С. проживає в дерев’яному будинку з пічним 
опаленням. Побутові умови проживання та предмети побуту в належному стані. Санітарний 
стан житла підтримується. Наявні побутові зручності. Діти забезпечені повноцінним 
харчуванням, необхідним навчальним інвентарем, приляддям, одягом та взуттям в належному 
обсязі відповідно до сезону, іграшками та іншими необхідними речами. Для дітей облаштовані 
місця для сну, відпочинку та проведення дозвілля. За результатами обстеження матеріально-
побутових умов проживання складено відповідний акт. 
 Позивачка матеріально забезпечена, основними доходами сім’ї є аліменти на дітей, які 
сплачує Шинкар О.М. та періодичні грошові перекази від батьків позивачки, які проживають 
за кордоном.  
 13.02.2019 р. представником органу опіки та піклування, в.о. начальника служби у 
справах дітей Баранівської міської ради Сусом О.І. проведено опитування малолітніх дітей 
позивачки в процесі якого з’ясовано, що діти мають бажання після розірвання шлюбу між 
батьками проживати тільки з матір’ю. 

За станом здоров’я Шинкар О.С. може належним чином виконувати батьківські 
обов’язки, шкідливих звичок не має. 
 За місцем проживання Шинкар О.С. згідно довідки-характеристики № 675 від 
05.02.2019 р. виданої відділом благоустрою та житлово-комунального господарства 
Баранівської міської ради характеризується позитивно, скарг щодо поведінки зазначеної сім’ї 
не надходило. За місцем навчання діти також характеризуються з позитивної сторони. 
 Стосунки між дітьми та позивачкою доброзичливі, сімейних конфліктів та серйозних 
непорозумінь не виникає. 
 Враховуючи вищезазначене, відповідно до п. 72 Порядку провадження органами опіки 
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, служба у справах дітей вважає за 
необхідне рекомендувати Баранівському районному суду при розгляді справи про розірвання 
шлюбу між Шинкар О.С. та Шинкар О.М. визначити місце проживання їх спільним малолітніх 
дітей разом з матір’ю до досягнення ними повноліття.  
 
Начальник служби у справах  
дітей Баранівської міської ради                                                    І.В. Кучинська 
28.02.2019р. 

 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

 
виконавчого комітету 

 
01.03.2019                                                                                                                                   №55 
 
Про призначення опікуна  
над дитиною-сиротою ХХХХХ 
 

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 висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 26.02.2019 р., 
заяву Савич Л.У. про встановлення опіки над неповнолітньою дитиною, виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Призначити опікуном над дитиною-сиротою ХХХХХХХ Савич Любов Ульянівну, 
ХХХХ р.н., жительку ХХХХХХХХХ. 
 

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток малолітньої ХХХХХХ на опікуна Савич Л.У. 
 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини-сироти Савич Л.У. 
та щорічно до 13 лютого готувати звіт про стан утримання і виховання дитини в сім’ї 
опікуна Савич Л.У. 
 

4. Рекомендувати: 
4.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатюк О.І.) щорічно до 03 
лютого подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна Савич Л.У. та 
підопічної ХХХХХХ. 
 

4.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) здійснювати призначення та виплату державної 
соціальної допомоги на дитину-сироту у межах видатків, передбачених у державному 
бюджеті. 

 



 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської 
ради Л.Л. Куцан. 

 
 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко  
 
Керуюча справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

 
виконавчого комітету 

 
01.03.2019                                                                                                                                   №56 
 
 
Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування ХХХХХХХ 
та влаштування до будинку дитини 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 24 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 акт закладу 
охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому 
будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 19.02.2019 р., висновок служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 28.02.2019 р., враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини від 28.02.2019 р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХ, уродженцю м. 
Хмельницький, мати якого Присіч Н.О. покинула його в Баранівській КЦРЛ а батько 
записаний відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України (витяг з ДРАЦСГ про 
державну реєстрацію народження № 00022040826 від 05.02.2019 р. виданий 
Баранівським РВ ДРАЦС ГТУЮ у Житомирській області). 

2. Влаштувати малолітнього ХХХХХ до КЗ «Житомирський обласний спеціалізований 
будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків» 
Житомирської обласної ради. 

3. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) звернутися в департамент 
охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації для виділення 
путівки та забезпечити влаштування малолітнього ХХХХХХХ до КЗ «Житомирський 
обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились без 
піклування батьків» Житомирської обласної ради. 

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

Міський голова                                                                                          А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 



 

 

Додаток 
до рішення виконкому 
від 01.03.2019р. №56 
 

 
ВИСНОВОК 

служби у справах дітей міської ради 
про доцільність влаштування дитини до будинку дитини 

 
 На первинний облік служби у справах дітей міської ради з 06.02.2019 року поставлено 
малолітнього ХХХХХХХХ (на підставі повідомлення Баранівської КЦРЛ про дитину, 
залишену без батьківського піклування від 29.01.2018 року). 
 Відповідно документів зібраних службою у справах дітей встановлено, що реєстрація 
дитини проведена 30.01.2019 р. Баранівським районним відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області за ч. 
1 ст. 135 (за заявою родичів – мати Присіч Наталія Олександрівна вказана відповідно до 
медичного свідоцтва про народження дитини, батько Присіч Сергій Олександрович - зі слів). 
 Також, відомо, що Присіч Наталія Олександрівна, ХХХХ р.н. зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХ, але фактично проживає за адресою: ХХХХХХ та являється біологічною матір’ю 
двох малолітніх дітей: ХХХХХХХХХ.  

06.03.19 року набуває чинності рішення Баранівського районного суду про позбавлення 
батьківських прав Присіч Н.О. відносно ХХХХХХХ, яка з 15.08.2017 року та по даний час 
знаходиться у КЗ «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини», на повному 
державному утриманні. 

23.12.2018 року у Хмельницькій обласній лікарні Присіч Н.О. народила другу дитину. 
Після виписки із Хмельницької обласної лікарні - 27.12.2018 року Присіч Н.О. разом із 
новонародженою дитиною перенаправлено до Баранівської КЦРЛ.  
 З 28.12.2018 року по 28.01.2019 року дитина перебувала на обстеженні та лікування в 
ОДЛ, м. Житомир. З доповідної лікаря-педіатра Баранівської КЦРЛ стало відомо, що дитина 
була переведена до обласної лікарні з матір’ю Присіч Н.О., проте зі слів медперсоналу ОДЛ 
на другу добу залишила дитину та зникла з лікарні.  
 У період з 29.12.2018 року по даний час Присіч Н.О. дитину не відвідувала та не 
цікавилася її життям та здоров’ям, порушуючи при цьому законодавство України, зокрема ч. 
2 ст. 150 СК України, у якій зазначено, що: “Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я 
дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток”, ст. 144 СК України, у якій зазначено, 
що: «Обов’язок батьків зареєструвати дитину в органах реєстрації актів цивільного стану», ст. 
143 СК України: «Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу 
охорони здоров’я» тощо. 
 19.02.2019 р. про залишення малолітнього ХХХХХХХ в дитячому відділенні 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні складено акт закладу охорони 
здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, 
іншому закладі охорони здоров’я.  

Відповідно довідок, виданих виконавчим комітетом міської ради, результатів 
проведеної перевірки Баранівським ВП Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в 
Житомирській області за місцем проживання та реєстрації Присіч Н.О. відсутня. Зі слів 
жителів с. Жари та с. Табори її неодноразово бачили у різних населених пунктах району. На 
зроблені попередження про можливе притягнення до відповідальності за невиконання 



 

 

батьківських обов’язків, та позбавлення батьківських прав вона не реагувала. Крім того Присіч 
Н.О. та її мати Черешнюк В.А. за місцем проживання характеризуються негативно, 
зловживають спиртними напоями, постійного місця роботи та доходів не мають, товаришують 
із особами, які схильні до вчинення правопорушень. У будинках, що у с. Жарі та с. Табори 
ними до цих пір не створені належні умови для проживання дітей. З вище вказаного можна 
зробити висновок, що Присіч Н.О. свідомо ухиляється від виконання свої батьківських 
обов’язків, а тому створює потенційну небезпеку для життя та здоров’я новонародженої 
дитини – ХХХХХХХ. 
 Враховуючи вищезазначене, служба у справах дітей вважає за необхідне влаштувати 
малолітнього ХХХХХХХХХ до комунального закладу «Житомирський обласний 
спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування 
батьків» Житомирської обласної ради з метою соціального захисту дитини. 

 

Начальник служби у справах дітей                                                          І. В. Кучинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

 
виконавчого комітету 

 
01.03.2019                                                                                                                                   №57 
 
Про доцільність позбавлення  
батьківських прав 
  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України, Порядком 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол № 2 від 28.02.2019 р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради про 
доцільність позбавлення батьківських прав Присіч Наталії Олександрівни, ХХХХ р.н. 
відносно малолітнього сина ХХХХХХХХ у зв’язку із ухиленням від виконання своїх 
обов’язків по вихованню дитини. 
 

2. Завідувачу юридичного сектору міської ради (Лисюк І.І.) спільно із службою у справах 
дітей міської ради (Кучинська І. В.) клопотати перед Баранівським районним судом про 
позбавлення батьківських прав Присіч Н.О. відносно сина ХХХХХХХХ 
 

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

 
 
 
 
Міський голова                                                                                                     А. О. Душко  
 
Керуюча справами виконкому                                                                          Л. Л. Куцан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
міської ради 
від 01.03.2019 р. № 57 
 
 

Висновок 
органу опіки та піклування Баранівської міської ради  

про доцільність позбавлення батьківських прав  
Присіч Наталію Олександрівну, ХХХХ р.н. відносно малолітнього сина  

ХХХХХХХХ 
 

  
 За інформацією служби у справах дітей міської ради стало відомо, що на первинний 
облік служби з 06.02.2019 року поставлено малолітнього ХХХХХХХХХ (на підставі 
повідомлення Баранівської КЦРЛ про дитину, залишену без батьківського піклування від 
29.01.2018 року). 
 Відповідно документів зібраних службою у справах дітей встановлено, що реєстрація 
дитини проведена 30.01.2019 р. Баранівським районним відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області за ч. 
1 ст. 135 (за заявою родичів – мати Присіч Наталія Олександрівна вказана відповідно до 
медичного свідоцтва про народження дитини, батько Присіч Сергій Олександрович - зі слів). 
 Також, відомо, що Присіч Наталія Олександрівна, ХХХХ р.н. зареєстрована за адресою: 
ХХХХХХХХХ, але фактично проживає за адресою: ХХХХХХХХХХ та являється 
біологічною матір’ю двох малолітніх дітей: ХХХХХХХХХ  

06.03.19 року набуває чинності рішення Баранівського районного суду про позбавлення 
батьківських прав Присіч Н.О. відносно ХХХХХХХХХ, яка з 15.08.2017 року та по даний час 
знаходиться у КЗ «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини», на повному 
державному утриманні. 

23.12.2018 року у Хмельницькій обласній лікарні Присіч Н.О. народила другу дитину. 
Після виписки із Хмельницької обласної лікарні - 27.12.2018 року Присіч Н.О. разом із 
новонародженою дитиною перенаправлено до Баранівської КЦРЛ.  
 З 28.12.2018 року по 28.01.2019 року дитина перебувала на обстеженні та лікування в 
ОДЛ, м. Житомир. З доповідної лікаря-педіатра Баранівської КЦРЛ стало відомо, що дитина 
була переведена до обласної лікарні з матір’ю Присіч Н.О., проте зі слів медперсоналу ОДЛ 
на другу добу залишила дитину та зникла з лікарні.  
 У період з 29.12.2018 року по даний час Присіч Н.О. дитину не відвідувала та не 
цікавилася її життям та здоров’ям, порушуючи при цьому законодавство України, зокрема ч. 
2 ст. 150 СК України, у якій зазначено, що: “Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я 
дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток”, ст. 144 СК України, у якій зазначено, 
що: «Обов’язок батьків зареєструвати дитину в органах реєстрації актів цивільного стану», ст. 
143 СК України: «Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу 
охорони здоров’я» тощо. 
 19.02.2019 р. про залишення малолітнього ХХХХХХХ в дитячому відділенні 
Баранівської комунальної центральної районної лікарні складено акт закладу охорони 
здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, 
іншому закладі охорони здоров’я.  

Відповідно довідок, виданих виконавчим комітетом міської ради, результатів 
проведеної перевірки Баранівським ВП Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в 
Житомирській області за місцем проживання та реєстрації Присіч Н.О. відсутня. Зі слів 



 

 

жителів с. Жари та с. Табори її неодноразово бачили у різних населених пунктах району. На 
зроблені попередження про можливе притягнення до відповідальності за невиконання 
батьківських обов’язків, та позбавлення батьківських прав вона не реагувала. Крім того Присіч 
Н.О. та її мати Черешнюк В.А. за місцем проживання характеризуються негативно, 
зловживають спиртними напоями, постійного місця роботи та доходів не мають, товаришують 
із особами, які схильні до вчинення правопорушень. У будинках, що у с. Жарі та с. Табори 
ними до цих пір не створені належні умови для проживання дітей. З вище вказаного можна 
зробити висновок, що Присіч Н.О. свідомо ухиляється від виконання свої батьківських 
обов’язків, а тому створює потенційну небезпеку для життя та здоров’я новонародженої 
дитини – ХХХХХХХ 
 На підставі вищевказаного, керуючись ст.164, ст.165 Сімейного кодексу України, 
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 з 
метою захисту прав та інтересів дитини орган опіки та піклування Баранівської міської ради 
вважає за доцільне позбавити батьківських прав Присіч Наталію Олександрівну, ХХХХ р.н. 
відносно малолітнього сина ХХХХХХХ у зв’язку із ухиленням від виконання своїх обов’язків 
по вихованню дитини. 

 
 
 
 
 Міський голова                                                                                                      А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                                   №58 
 
Про внесення змін у рішення виконавчого 
комітету міської ради від 31.05.2018 № 114  
«Про затвердження тарифів на платні послуги  
Міського ринку відділу благоустрою та   
житлово-комунального господарства  
Баранівської міської ради» 
 

Відповідно до пп.2 п.а ст. 28, п 8 ст 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи звернення жителів громади, виконавчий комітет міської ради   

 
В И Р І Ш И В:   

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету міської ради № 114 від 31 05.2018 «Про 
затвердження тарифів на платні послуги Міського ринку відділу благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської ради» (зі змінами), а саме доповнити пунктом 
2 у такій редакції: 

«2. Надавати пільгу в розмірі 50 % для інвалідів І та ІІ групи на оплату послуг Міського 
ринку відділу благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради,  
при реалізації продукції власного виробництва». 

У зв’язку з цим пункти 2-3 вважати відповідно пунктами 3-4. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А. Савчука.      
 
Міський голова                                                                                          А. О. Душко  

 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
01.03.2019                                                                                                                                   №59 
 
Про затвердження плати за  
оренду приміщень закладів  
культури Баранівської громади  

 
Розглянувши клопотання начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської 

ради № 34 від 18.02.2019 року, відповідно до Закону України «Про місцеві вибори», статті 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
 ВИРІШИВ:  
1. Затвердити плату за оренду приміщень закладів культури Баранівської громади на період 
проведення передвиборчої агітації у 2019 році в сумі 500 грн. (п’ятсот гривень) за 1 год.  
2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради, при надходженні відповідних заяв,  
укладати угоду про надання оренди приміщень закладів культури Баранівської громади.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А. Савчука. 
 
 
 Міський голова                                                                                          А. О. Душко  

 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

01.03.2019                                                                                                                           № 60 

Про затвердження Порядку розміщення   
інформаційних наметів та встановлення 
місць для їх розміщення на території 
Баранівської міської ради 
 

З метою забезпечення дотримання на території м. Баранівка вимог Конституції України 
щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і переконань, керуючись ст.34 
Конституції України, ст.12 Закону України «Про політичні партії в Україні», ст.21 Закону 
України «Про об’єднання громадян», ст.ст.38,40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Порядок розміщення інформаційних наметів на території Баранівської міської 
ради (додаток 1). 
2. Встановити місця для розміщення інформаційних наметів на території Баранівської міської 
ради (додаток 2). 
3. Відділу організаційно-кадрової роботи міської ради (Костецька О.Д) забезпечити 
висвітлення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради інформації про 
встановлені місця для розміщення інформаційних наметів на території Баранівської міської 
ради. 
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Баранівської міської 
ради від 27.11.2011р. №248 «Про затвердження Порядку розміщення інформаційних наметів 
та встановлення місць для їх розміщення на території Баранівської міської ради». 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.А.Савчука.  
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконкому 
від 01.03.2019 №60 

ПОРЯДОК 

розміщення інформаційних наметів (наметів, столів, рекламних засобів і т. ін.) 
для здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних рекламних заходів 

 
Цей Порядок розроблено з метою забезпечення конституційних прав громадян на вільне 
збирання, зберігання, використання, поширення інформації, та їх виборчих прав у 
відповідності до Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про вибори 
Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,селищних, міських 
голів», «Про благоустрій населених пунктів». 
Розміщення інформаційних наметів (наметів, столів, рекламних засобів і т. ін.), для здійснення 
агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних рекламних заходів на території міста (окрім 
підприємницької діяльності) здійснюється у відповідності до цього Порядку та в спеціально 
встановлених для цього місцях. 

Для розміщення інформаційного намету ініціатор, не пізніш ніж за п’ять днів, подає до 
виконавчого комітету міської ради заяву-повідомлення, у якій зазначається: 

 інформація про ініціатора розміщення інформаційного намету (назва політичної партії, блоку, 
громадської організації, ПІБ фізичної особи, засоби зв’язку); 

 місце розміщення інформаційного намету; 
 мета розміщення інформаційного намету; 
 термін розміщення інформаційного намету; 
 відповідальний за діяльність інформаційного намету. 

З метою забезпечення благоустрою території місць розміщення інформаційних наметів та 
прилеглої території власник інформаційного намету зобов'язаний підтримувати в належному 
санітарному стані місце розміщення інформаційного намету, для чого встановити урну для 
сміття та прибирати прилеглу територію в радіусі 2 метрів. 

Інформаційні намети встановлюються таким чином, щоб не пошкодити тротуарну плитку, 
асфальтове покриття чи інші елементи благоустрою. 

За порушення цього Порядку (незабезпечення належного санітарного стану, засміченість 
території, пошкодження тротуарної плитки, асфальтового покриття чи інших елементів 
благоустрою) ініціатор (власник) встановлення намету притягується до адміністративної 
відповідальності за порушення правил благоустрою у порядку, передбаченому статтею 152 
Кодексу України про адміністративні порушення. 

  

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                             Додаток   

                                                                                                                      до рішення виконкому  

                                                                                                                       від 01.03.19. №60 

  

М І С Ц Я 
для розміщення інформаційних наметів 
на території Баранівської міської ради  

1. На вулиці Соборна: біля Будинку культури ім. А.Пашкевича (зліва і справа від фасаду), біля 
пам’ятника Т.Г.Шевченка (прилегла частина тротуару), на території міського стадіону. 

2. На Площі Волі – біля приміщення кінотеатру. 

 

  

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

01.03.2019                                                                                                                           №61 

Про встановлення розміру  
кошторисної заробітної плати  
у будівництві  
 
З метою належної розробки проектно-кошторисної документації на будівельні роботи, 
керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України №281 від 20.10.2016 р. «Про затвердження Порядку 
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 
будівництва об’єктів», ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради  
ВИРІШИВ:  
1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні 
проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів (нове будівництво, 
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт тощо) за кошти міського бюджету, 
комунальних підприємств, установ, організацій у розмірі 8527,52 грн. (вісім тисячі п’ятсот 
двадцять сім грн. п’ятдесят дві коп.).  
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Баранівської міської 
ради від 28.04.2017р. №89 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати у 
будівництві». 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Баранівської міської 
ради від 29.03.2018р. №80 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 
28.04.2017року №89 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати у 
будівництві»». 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.  

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

01.03.2019                                                                                                                           №62 

Про внесення змін у рішення 
виконкому міської ради №16  
від 30.01.2019 року «Про  
присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна» 
 

Розглянувши заяву Гонак Людмили Василівни Внести щодо внесення змін у рішення 
виконавчого комітету міської ради №16 від 30.01.2019 року «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 у рішення виконавчого комітету міської ради №16 від 30.01.2019 року «Про 
присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна», а саме:  
пункт 7 даного рішення виконавчого комітету міської ради вважати таким, що втратив 
чинність. 

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

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

01.03.2019                                                                                                                           № 63 

Про організацію сезонної  
торгівлі  

З метою сприяння розвитку малого бізнесу на території міста та залучення коштів на 
будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, 
соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього 
природного середовища, керуючись п 5 ст. 28, п 8 ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:  
1. Надавати дозвіл фізичним особам-підприємцям, які здійснюють свою діяльність на 
території міста Баранівка за їх заявами на сезонну торгівлю з 01.04.2019 року по 30.08.2019 
року біля торгівельних павільйонів м. Баранівка. шляхом встановлення холодильного 
обладнання розміром 1,5 кв. м. 
2. Зобов’язати фізичних осіб-підприємців, сплачувати внески на будівництво, розширення, 
ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої 
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.  
3. Відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської 
ради (Шевчук О. Г.) при надходженні заяв від фізичних осіб-підприємців по даному питанню 
укладати угоди про сплату пайової участі.  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 


