
 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.06.2020                                                                                                                            № 90 
 
Про план роботи 
виконавчого комітету міської  
ради на ІІІ квартал 2020 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан Л. 
Л. про план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2020 року, керуючись ст.27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом роботи 
виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2020 року згідно 
додатку. 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та доповнення 
до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити виконання визначених 
заходів у встановлені терміни. 

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

 

 

 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                                                 
 
 



 

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                       рішення  

                                                                                                                виконавчого комітету  
                                                                                                          від 30.06.2020 № 90 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Баранівської міської ради 

на  ІІІ квартал  2020 року 
 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    ви
конання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про схвалення звіту про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2020 року 

30 липня О. Ю.Дем’янюк О. Ю.Дем’янюк 

2. Про стан роботи виконкому міської ради 
із зверненнями громадян у І півріччі 2020 
року 

30 липня О. Д. Костецька О. Д. Костецька 

3. Про підсумки роботи КП «Баранівка 
міськводоканал» у І півріччі 2020 року 

30 липня Ю. С.Деревянко  Ю. С.Деревянко 

4. Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку за І півріччя 2020 
року 

30 липня Л. А. Цимбалюк Л. А. Цимбалюк 

5. Про заходи щодо підготовки 
господарського комплексу до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

28 серпня С. А. Виховський  С. А. Виховський 

6. Про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради 
протоколів про адміністративні 
правопорушення у І півріччі 2020 році 

28 серпня О. М. Будківська О. М. Будківська  

7. Про роботу відділу освіти Баранівської 
міської ради та про підготовку закладів 
освіти до нового навчального року        

28 серпня Р. З. Николишин Р. З. Николишин  

8. Про дотримання земельного та 
природоохоронного законодавства на 
території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади 

29 вересня О. Г. Шевчук  О. Г. Шевчук  

9. Про роботу КП «Баранівський 
міжшкільного ресурсного цетр 

29 вересня В. Ф. Назарчук В. Ф. Назарчук  

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю: 

- Рішення виконкому міської ради 
 

 3. Організаційно-масові заходи: 

 10
. 

Підготовка та проведення на базі 
Кашперівського старостату фестивалю 
«Рушниками квітне Україна» 

12 липня Кокітко Н. В. 

Виховський С. А. 

  
  
  



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    ви
конання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Муравський В. Є. 

 11 Участь у підготовці та проведенні заходів 
до Дня Державного Прапора 

23 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

  

12
.  

Підготовка та проведення заходів до Дня 
Незалежності України 
 
 

24 серпня 

 

 

Кокітко Н. В. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 

 13
. 

Підготовка та проведення свята Врожаю 
на базі Полянківського старостату  

23 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Ільчук Л. В. 

 

 

 14
. 

Підготовка та святкування Дня села в 
селах Марківка та Глибочок  

28 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Вітюк В. В. 

 

 15 Підготовка та участь у заходах щодо 
вшанування пам’яті загиблих учасників 
АТО 

28 серпня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 16 Підготовка та святкування Дня села в с. 
Табори 

11 вересня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Грановський О. М. 

  

 17
. 

Підготовка та проведення заходів до Дня 
міста 

12 вересня Кокітко Н. В. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 18 Підготовка та світкування Дня села у с. 
Рогачів  

21 вересня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Дейнека В. П. 

 

 19 Підготовка та святкування Дня села в с. 
Мирославль та с. Йосипівка 

27 вересня Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

Закусило Н. І. 

 

 20
. 

Забезпечити проведення засідань комісій 
виконкому (щодо розгляду заяв громадян 
для надання матеріальної допомоги, з 
питань захисту прав дітей, 
адміністративної, житлової, з питань 
будівництва), опікунської ради, 
громадської ради, молодіжної ради 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 21 Прийом громадян з особистих питань, Протягом Посадові особи  



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    ви
конання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

. розгляд їх звернень кварталу апарату міськради  
 
 
 
 
 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 22
. 

Інформування населення через засоби 
масової інформації про діяльність 
виконавчого комітету 
 

Протягом 
кварталу 

Костецька О. Д. 

Пилипко Л. О. 

 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.06.2020     
                                                                                                                                               № 91 
Про роботу відділу культури,  
сім’ї, молоді та спорту міської ради 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 
та обговоривши інформацію начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської 
ради Ошатюк Н. Б. про роботу відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради за 
2019 рік,  виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:   

1.Звіт про роботу відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради за 2019 рік, що 
додається взяти до відома.  

2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.): 

1) продовжити роботу над урізноманітненням форм і методів організації дозвілля населення 
шляхом створення відповідних умов для їх плідної роботи; 

2) здійснювати контроль за ходом виконання плану культурно-мистецьких заходів закладів 
культури затвердженого на 2020 рік. 

3. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) постійно передбачати відповідні видатки 
для забезпечення виплати заробітної плати працівникам відділу культури сім’ї, молоді та 
спорту міської ради та інших видатків захищених статтей.  

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

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 30.06.2020 № 91 

Звіт про роботу 
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 

Баранівської міської ради за 2019 рік 
 

          В зв’язку  з утворенням  Баранівської  територіальної  об’єднаної  громади в січні 
2017 року був створений відділ  культури, сім’ї,  молоді та спорту Баранівської  міської 
ради. 

Робота установ культури громади спрямована на задоволення потреб людини у 
розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і примноження національного 
скарбу-фольклору, збереження історико-культурної спадщини, естетичного виховання і 
навчання дітей, потреб у спілкуванні. 

Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю, 
створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих зразках 
української та світової культури.                               
              Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні наступні 
заклади:     

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

При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»: 
- народний аматорський хор «Прислуч»  
- народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
- народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
- зразковий  духовий оркестр  
- зразковий дитячий вокальний ансамбль «Ейс» 

пишається громада і 8 майстрами народної творчості, які постійно приймають участь  в 
різноманітних заходах громади, обласних та всеукраїнських виставках. Всі ці майстри є 
активними членами  творчої спілки «Розмай». Завдяки їй було охоплено виставковою 
діяльністю майстрів народної творчості Баранівської громади. Спілка ставить за мету 
передачу творчого досвіду молодому поколінню. Учасники спілки є активними учасниками  
міжнародних, всеукраїнських, обласних виставок.  
Основні форми роботи: 
- виставки робіт членів об’єднання (персональні, групові); 
- проведення пленерів та майстер-класів; 
- участь у фестивалях, конкурсах; 
- проведення заходів щодо популяризації діяльності членів об’єднання серед 
учнівської молоді; 
-   проведення творчих вечорів художників-аматорів та майстрів декоративно-

прикладного мистецтва. 
Культурно-мистецькі заходи 
- благодійний вечір колядок; 
- участь в І-му обласному фестивалі «Маланка Фест»; 
- щорічна виставка робіт художників аматорів «Різдвяний вернісаж»; 
- свято Водохреща; 
- урочистості з нагоди Дня Соборності; 



 

 

- урочистості з нагоди Дня народження А.Пашкевича; 
- концертно-розважальна програма до Дня Святого Валентина; 
- тематична концертна програма до Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав; 
- святкова концертна програма до Міжнародного жіночого дня; 
- урочистості до Дня народження Т.Г.Шевченка. 
- урочистості з нагоди 205-ї річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка; 
- урочистості з нагоди Дня Перемоги; 
- Свято вишиванки; 
- день Героя; 
- до Дня матері та Дня Героя (на базі Берестівського старостинського округу); 
- концертна програма до Дня захисту дітей; 
- урочистості з нагоди Дня медика; 
- концертна програма до Дня конституції України та Дня молоді; 
- фестиваль «Риб-фест 2019» с.Іванівка 
- фестиваль «Рушниками квітне Україна»  Кашперівський старостинський округ; 
- урочистості до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України; 
- свято Врожаю в рамках святкування Дня селища Полянка; 
- урочистості до Дня підприємця; 
- урочистості до Дня міста Баранівка; відкритий фестиваль Млинця; 
- проведення Дня сіл: Суємці, Жари, Вірля, Климентіївка, Гриньки, Острожок; 
- урочистий мітинг та концерт до Дня Захисника України; 
- урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери; 
- вітання з нагоди Дня працівників культури; 
- святковий концерт до Дня працівників сільського господарства; 
- мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи; 
- мітинг-реквієм з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору; 
- вшанування пам’яті учасників ліквідації на ЧАЕС; 
- відкриття резиденції Святого Миколая; 
- відкриття міської новорічної ялинки 
Фінансові  проблеми  і  досягнення  відділу  за  2019 рік 
На протязі року  було   оплачено за придбані: 

1. Міський МБК, клубні заклади: 
- металопластикові двері – 28000,00 грн.; 
- екран на тринозі – 2911,00 грн.; 
- писанка гіпсополімерна з підставками – 31000,00 грн.; 
- сорочки чоловічі – 3030,00 грн.; 
- сценічні костюми – 12100,00 грн.; 
- господарські товари – 34700.00 грн. 
 

      2. Апарат відділу культури, сім’ї, молоді та спорту: 
          - ноутбуки – 17000,00 грн.; 
          - канцтовари – 2599,00 грн. 

 3. Бібліотеки – господарські та канцтовари – 15770,00 грн. 
 4. Стадіон 
     - бруси – 13000,00 грн.; 
     - інформаційний «Біжучий  рядок» - 11950,00 грн.; 
     - банери – 5767,00 грн.; 
     - госп. товари – 8759,00 грн.; 
 5. Школа мистецтв: 



 

 

     - музичні інструменти – 25000,00 грн.; 
     - канц. товари – 3352,50 грн.       

Крім того виникла кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року  по заробітній 
платі, енергоносіях,  придбані матеріали та надані послуги на загальну суму 505439,55 грн., 
а саме: 

- заборгованість по заробітній платі – 403796,94 грн. 
- заборгованість по ЄСВ – 76939,47 грн. 
- заборгованість за придбані матеріали  - 16639,10 грн. 
- заборгованість за надіні послуги – 5034,04 грн. 
- заборгованість по відрядних – 817,38 грн. 
- заборгованість за теплопостачання – 0,0 грн. 
- заборгованість за водопостачання та водовідведення – 2212,40 грн. 
- заборгованість за електроенергію –0,0 грн. 
- заборгованість по сплаті заявочного внеску спортивних змагань – 0,0 гр 

 
Баранівський  історико –краєзнавчий  народний  музей                              
          Баранівський народний музей має два відділи: відділ музейних  цінностей з фарфору 
приєднаний у 2011 році, та відділ етнографії смт. Полянка. 
         Гордістю та історичною перлиною нашої ОТГ є відділ музейних цінностей з фарфору. 
Цікава  історія  баранівського фарфору облетіла всю Україну,  туристи   з різних куточків  
їдуть  подивитись на красу  майстрів нашого краю, яка на жаль  уже  стала історією 
        Іноземні туристи з Канади, Італії, Польщі, країн Прибалтики, Казахстану, Німеччини  
відвідали  наш музей. 
       Цікавинкою нашого музею  є відділ етнографії смт. Полянка   
 Цей відділ у майбутньому може стати осередком зеленого туризму нашої ОТГ. Експозиція 
розповідає про звичаї та традиції полісян. У музеї багато виставкових павільйонів на 
вулиці, які дають можливість краще зрозуміти життя поліського селянина багато років 
назад.  Біля  музею  є красива фото-зона, де можна зняти цікавий відеофільм. 
       У музеях  проводяться різноманітні заходи:  
 Художні та декоративно-прикладні виставки, тематичні вечори, години пам’яті, 
патріотичні години. Тісно музей співпрацює з громадськими організаціями, школами, 
іншими музеями. 
       За 10 місяців роботи музей  відвідало понад 2700 тис. відвідувачів. Було  проведено  50  
екскурсій. Музей було  поповнено новими оригінальним експонатами. Було організовано 
понад 18 виставок в тому числі виїзних. 
 Першочергові  проблеми  історико - краєзнавчого  музею 
1. Установка приладів обігріву у музеї фарфору, заміна вхідних дверей,  закінчення ремонту 
туалету, ремонт зовнішньої стіни приміщення, переобладнання системи освітлення. 
2.  Ремонт внутрішньої частини приміщення відділу етнографії ( оновлення стін,та стелі). 
3.  Виготовлення інформаційних банерів, стендів та стелажів, поличок та підставок. 
4.  Придбання мультимедійної  дошки. 
Бібліотечні  заклади  Баранівської ОТГ  
 
          Протягом 2019 року робота Бібліотеки для дорослих та дітей Баранівської міської 
ради була зосереджена на обслуговуванні користувачів з урахуванням їх інтересів, 
забезпеченні вільного доступу до інформації, активізації  інформаційної діяльності, 
підвищенні соціальної ролі книгозбірні.  
          За  2019 рік послугами бібліотеки скористалися - 2940  користувачів, із них – 1223 
діти,  1717 - дорослі. 
         В рамках Державної програми « Українська книга»  з обмінно – резервного фонду 
обласної наукової бібліотеки ім.Олега Ольжича  надійшло до фондів бібліотек  ОТГ - 704 
екз. книг, із них українською мовою – 621 екз.  



 

 

        До 100-річчя проголошення Акту Злуки всіх українських земель було проведено 
години історії: «Соборна Україна: від ідеї до життя»,виставка – міркування: «Соборність 
України: під прапором волі» була розгорнута  до послуг користувачів бібліотеки для 
дорослих та дітей. 
 Роковини битви під Крутами відзначились в бібліотеках ОТГ годинами пам’яті  «Згадаймо 
юність, що горіла в Крутах», «Бій за майбутнє України», «Герої Крут – відлуння подвигів 
кривавих».  
До Дня вшанування учасників бойових дій та з нагоди 30-річчя виведення військ з 
Афганістану в бібліотеці для дорослих та дітей проведено вечір - зустріч з ветеранами 
афганської війни під назвою «Афганістан – ти серця мого біль». 

        П’ята  річниця подій на Майдані була відзначена в бібліотеках організацією книжкових 
поличок, фотовиставок – реквіємів: «Небесна Сотня: герої,які змінили хід історії України», 
«Майдан – то правди віщий дзвін», «Хоробрим серцям – присвячується та ін.  

        Під час відзначення  Міжнародного дня рідної мови пройшов цілий ряд масових 
заходів даної тематики: літературний диліжанс «Про кохання рідною мовою» проведений в 
бібліотеці для дорослих та дітей в рамках засідань клубу «За чашкою чаю», години рідної 
мови: «Рідна мово, звучи в ріднім домі» (с.Суємці), « Народ скаже, як зав’яже» 
(с.Йосипівка), «Дзвенить струмочком рідна мова» (с.Полянки), «Мов джерельна вода, рідна 
мова моя» (с.Смолдирів), «Рідна мова,рідне слово – свого народу оберіг» (с.Гриньки).  
         Відзначення релігійних свят супроводжується вервичкою заходів різноманітних форм. 
Були організовані книжкові виставки та полиці «Зима прийшла з дарами – добрими 
святами», «Нехай здійсниться добре все і щастя Новий рік несе», народознавчі години 
«Різдво колядує добром під вікном», «Щедрівка й колядка в хату нашу загляда», «Радість 
нині у кожній родині – ми святкуємо Різдво в Україні» та ін. 
          З року в рік бібліотеки ОТГ беруть активну участь у Всеукраїнському тижні дитячого 
та юнацького читання. Перебуваючи в цей час на весняних канікулах, діти та юнацтво 
відвідують масові заходи, які відбуваються в рамках цього тижня: казкова подорож «У 
чарівному замку спячої красуні», свято книги «Завітай у світ книжковий, дивовижний і 
казковий» проведено в дитячому секторі бібліотеки для дорослих та дітей, літературні 
ранки «Казкове царство – мудре господарство» (с.Зеремля,Гриньки,Йосипівка), майстер-
клас «Прикраси для улюбленої книжки»(с.Смолдирів) та ін. 
        Кращий читач дитячого сектору бібліотеки для дорослих та дітей Захарчук Анастасія 
стала Дипломантом  обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячого  читання  
«Книгоманія – 2019». 
        З нагоди відзначення 205-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка працівники 
бібліотеки для дорослих та дітей взяли участь у флешмобі «Невмируще слово Кобзаря». 
Звучала безсмертна поезія Кобзаря, зі щирістю декламували твори великого генія і пророка 
учасники флешмобу біля пам’ятника Т.Г.Шевченку, намагалися передати всю палітру 
почуттів, які вкладав поет у кожний рядок. У бібліотеці для дорослих та дітей підготовлено  
виставку – персоналію  «У славі праведній, у славі віковій». На ній були представлені 
літературні твори, які позиціонують поета творцем епічних поем, глибоким ліриком, 
художником і видатним драматургом. 
       18 квітня 2019 року, напередодні Всесвітнього дня книги та авторського права, вперше 
Бібліотека для дорослих та дітей Баранівської міської ради прийняла участь в обласній 
молодіжно – культурній акції «Бібліоніч». В програму «бібліоночі» входили: 

- бліц – вікторина «Вірю не вірю»; 
- конкурс: «Хто я?»; 
- конкурсна гра: «Скласти слово з літери» (за ТВ програмою «Хто зверху»); 
- музиний конкурс: «Вгадай пісню»; 
- гра на моторику: «Віддай честь»; 
- гра «Псевдонім». 



 

 

        Слід зазначити, що в читальному залі до заходу було організовано  перегляд  
літератури: «Книги для молоді українською мовою» та паралельно проведено для 
бажаючих майстер – клас  по оздобленню Великоднього кошика.  
         З нагоди відзначення Дня Державного Прапора та Дня незалежності України в 
бібліотеці для дорослих та дітей проведено годину державності «Жовто – синій прапор 
волі», урок громадянства «Щоб засяяв Незалежності стяг». Працівники бібліотеки 
прийняли участь в гарбуз – фесті, який проходив в смт.Полянка. 
         До Дня міста працівники бібліотек підготували виставки «Дари осені», та прийняли 
активну участь в конкурсі Млинця. 
На виконання комплексної програми забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Баранівській ОТГ на 2017 - 2020 
рр.,з метою формування у користувачів - дітей правових знань, правової культури, вироблення у 
дитини потреби у дотриманні законів своєї держави в бібліотечних установах організовувалися 
книжкові   виставки-роздуми,   перегляди літератури «Дитинство в Україні. Права. Гарантії. Захист», 
«Шлях до правової держави» та ін. 

Заочні подорожі, прес-мозаїки, правові години, правові панорами: «Знай і поважай свої права», 
«Право. Мораль. Культура», «Правова свідомість і правова культура молоді» та багато інших цікавих 
та різноманітних форм  дають можливість нашій молоді з допомогою бібліотекарів, кваліфікованих 
представників влади, юридичних організацій оволодіти потрібними правовими знаннями та вміннями, 
формуючи активного, освіченого громадянина правової держави. 

Поряд з досягненнями Бібліотека для дорослих та дітей має ряд невирішених проблем: 
- ремонт приміщення бібліотеки, побудова туалету; 
- придбання комп’ютерного обладнання; 
- виділення  коштів  з  місцевого  бюджету  на  поповнення  книжкових  фондів. 

Баранівська  школа  мистецтв  

Приємною подією в 2019 році стало – присвоєння звання «зразковий» оркестру духових 
інструментів та вокальному ансамблю «Ейс». 

1. Всеукраїнський телевізійний конкурс- фестиваль мистецтв "Зірочко, засвітись" 
2019 р. 
Викладач Ю.С.Ейсмонт: 
I місцe - Мищик Аліна 
III місцe - Мігeй Анна 
Вокальний ансамбль “EЙС” - 2 місцe （старша група） 
Вокальний ансамбль “Eйс” -2 місцe （змішана група） 

2. Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої творчості "ДивоГрайлики" 2019р. 

Вокальний ансамбль “Eйс” - 1 місцe (викладач Ю.С.Ейсмонт) 
Грамота за участь – Тікан Єлизавета (викладач О.П.Тимощук) 
III місце – дует у складі Школенко Євгенія та Рудич Віри викладач (Юровська Г.С) 

3. Обласний фeстиваль дитячої творчості “Лeлeчeньки” 2019 р. 

1 місцe - зразковий вокальний ансамбль “Eйс” (викладач Ю.С.Ейсмонт) 
1 місцe - Мігeй Анна (викладач Ю.С.Ейсмонт) 
1 місцe - Мищик Аліна (викладач Ю.С.Ейсмонт) 
1 місцe - Тікан Єлизавета (викладач О.П.Тимощук) 
Грамота за участь - Школенко Євгеній (викладач Юровська Г.С)  

4. XXII Міжнародний фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості "Барвиста 
осінь" (м.Київ) 

Мігeй Анна - 1 місцe 
Мищик Аліна - 1 місцe 
Сус Анастасія - 1 місцe 
Сябрук Злата - 2 місцe 



 

 

Сус Наталія - 3 місцe 
Вокальний ансамбль "Eйс" （старша група） - 2 місцe 
Викладач- Юлія Ейсмонт 

5. Міжнародний фeстиваль-конкурс мистeцтв "Соняшник" (м.Київ) 

Первак Микола - Гран-прі 
Тікан Єлизавeта -1 місцe 
Марченко Зоряна -1місцe  
Первак Анастасія - 2 місцe  
Седих Олeксій -3 місцe  
Викладач - Олeна Тимощук  
Танцювальний колeктив "SMILE" - 2 місцe  
викладач Оксана Поплавська 
Танцювальний колeктив "ДРАЙВ" - З місцe  
викладач - Ілона Пeрвак  
6. ІІІ Всеукраїнський фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості " Art-ДІТИ" 
Обдаровані Діти України  м.Хмeльницький  
Вокальний ансамбль “Eйс” （старша група） - 1 місцe 
Стрільчук Софія - 1 місцe 
Мігeй Анна - 1 місцe 
Сус Анастасія - 2 місцe  
Мищик Аліна - 3 місцe 
Сус Наталія - 3 місцe 
Викладач - Юлія Eйсмонт 
Марчeнко Зоряна - 3 місцe 
Сєдих Олeксій - 3 місцe  
Викладач - Олeна Тимощук 
Хорографічний колeктив “SMILE” - 3 місцe 
Викладач - Оксана Поплавська 
 

Фінансово-господарські потреби 
1. Кошти на придбання музичних інструментів:  

- Гітара 3/4  (2) – 8 тис. грн.,  
- Стійка (тримач) для гітар (8) – 1000 гр., 
- Синтезатор – 10 тис. грн.,  
- Автономна акустика з радіо мікрофонами – 10 тис. грн.,  
- Стійок під мікрофони - 2 тис. грн. 

2. Кошти на настроювання та ремонт інструментів - 15 тис. грн.. 
3. Кошти на відрядження та оренду транспорту для перевезення на конкурси –  
10 тис. грн. 
4. Кошти на пошиття концертних костюмів – 10 тис. грн. 
5. На господарські потреби – 5 тис. грн. 
6. Кошти на ремонт школи, класних кімнат – 20 тис. грн. 
7. Поточний ремонт хореографічного класу – 30 тис. Грн. 

 
Фізична культура і спорт 

 
             Повідомляємо, що з метою реалізації в районі державної політики                     у 
сфері фізичної культури і спорту та на виконання Програми розвитку фізичної культури та 
спорту в об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки затвердженої рішенням 29 
сесії 8 скликання від 12.03.2019 року № 1751, затвердження календарних планів проведення 



 

 

спортивно-масових заходів на території Баранівської ОТГ відділом культури, сім’ї, молоді 
та спорту Баранівської міської ради проведена відповідна робота.  
          На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна школа, в 
якій систематично займається 302 дитини з таких видів спорту: футбол, волейбол, легка 
атлетика та важка атлетика. ДЮСШ забезпечено необхідним спортивним інвентарем та 
спортивними спорудами. 
          Відділом культури, сім’ї, молоді та спорту у вересні 2019 р. виданий наказ про 
покращення роботи Баранівської ДЮСШ щодо розвитку спорту, підготовки спортсменів до 
складу збірних команд області. З цією метою діють відділення ДЮСШ в смт. 
Першотравенськ, смт. Полянка та с. Кашперівка.         
          Протягом даного періоду проведено 24 місцевих змагань, взяли участь                   у  56  
обласних та у 3 Всеукраїнських спортивних змаганнях. Також вихованці Баранівської 
ДЮСШ юнаки 2005-2007 рр.н. взяли участь з 21 по 23 червня 2019 року в м.Луків, 
Республіка Польща в Міжнародному футбольному турнірі «ХІІ Меморіал Антоні Трибоне», 
а також в різних турнірах та матчевих зустрічах і мали певні здобутки. 
          Кращими з легкої атлетики були: Хоменко Софія, Куцан Інна, Іщук Олександр, 
Радченко Денис, Давидюк Магдалина, Марчук Святослав, Марчук Сергій, які неодноразово 
ставали переможцями та призерами Чемпіонату Житомирської області. 
          Мають чудові здобутки важкоатлети нашої спортивної школи, тим паче, що цей вид 
спорту функціонує в нашій школі тільки третій рік. Серед кращих слід відзначити: Патюк 
Діану, Лисюк Анастасію, Жулінську Карину та Броннікову Вікторію, яка стала чемпіонкою 
Україні в своїй вікові групі, виконала норматив  кандидата в майстри спорту України та 
взяла участь в Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який пройшов з 07 по 14 грудня 2019 
року в м.Ейлат (Ізраїль) – 5 місце. Збірна Житомирської області з важкої атлетики базується 
на вихованцях Баранівської ДЮСШ. Основні зусилля в досягненні даних результатів 
заслуга тренера-викладача Мельника Василя Андрійовича, який в конкурі Баранівської 
міської ради отримав звання «Людина року» в номінації «Фізична культура і спорт» 2019 
року.   
           Команда хлопців з волейболу 2003 року народження зайняла третє місце в 
Чемпіонаті області серед ДЮСШ в своїй вікові групі.  
           Протягом року мають певні здобутки команди різних вікових груп відділення 
футболу а саме: команди 2005, 2006, 2007 рр.н. в змаганнях  на приз  Клубу «Шкіряний 
м’яч» здобули право виступати в фінальних обласних змаганнях.  
          Дві групи 2006, 2007 рр.н. стали переможцями обласного Футбольного фестивалю 
«Даруймо радість дітям» та відповідно захищали честь Житомирської області у 
Всеукраїнських змаганнях «Золотий колосок», які проходили в місті Скадовськ 
Херсонської області. Команда 2007 р.н. зайняла                 6 місце, а команда 2006 р.н. 
зайняла 2 місце.  
          Постійно приймаючи участь в дитячо-юнацькій футбольні лізі Житомирщини та 
маючи високі показники в Першості, команди Баранівської ДЮСШ здобули право брати 
участь в Чемпіонаті даних змагань в свою чергу потрапивши у 8 кращих команд області.  
Як результат 12 юних футболістів нашої школи викликаються до різних вікових команд 
області, які приймають участь Першості України з футболу. 
          Одним із високих показників спортивної школи являється зарахування до складу Ю-
19 команди Донецького «Шахтаря» вихованця Баранівської ДЮСШ Муравського Назара 
(2000 р.н.), який відіграв без замін зональні змагання Ліги Чемпіонів сезону 2018/2019 
років. 
          В ДЮСШ  працює батьківський комітет, тренерська рада, яка провела                   5 
нарад. Були розглянуті питання про стан  навчально-тренувальної роботи у відділеннях 
важкої атлетики, волейболу, легкої атлетики, футболу. Був вивчений досвід роботи  
тренера-викладача з важкої атлетики Мельника Василя Андрійовича. Досвід  тренера з 
важкої атлетики  прийняли до уваги всі тренери-викладачі спортивної школи. 
Систематично проводилися  навчально-тренувальні заняття з усіх видів спорту, які 



 

 

культивуються в спортивній школі   з послідуючим обговоренням  під час засідань 
тренерських рад. 
          Провівши аналіз роботи спортивної школи та участь вихованців                               в 
змаганнях на різних рівнях можна рахувати роботу спортивної школи та участь вихованців 
в змаганнях  задовільним. 
            Для роботи спортивної школи та участь її в спортивних змаганнях слід покращити та 
забезпечити її  спортивним інвентарем, покращити матеріальну та технічну базу.  

Також протягом вказаного періоду було проведено 24 місцевих спортивних 
змагань із олімпійських та неолімпійських видів спорту, 8 із яких мали статус відкритих 
чемпіонатів, у яких взяли участь команди з інших районів Житомирської області та інших 
областей України. Це відкритий Кубок Баранівської ОТГ з волейболу серед чоловічих 
команд пам’яті тренера Миколи Якобчука; відкритий чемпіонат громади з міні-футболу 
пам’яті директора Баранівського фарфорового заводу Василя Хоменка; 2 відкриті 
міжобласні турніри з баскетболу; відкритий обласний турнір з важкої атлетики; відкритий 
турнір з футболу серед юнаків 2004-2005 р.н., присвячений воїнам, загиблим в АТО; 
відкритий чемпіонат Баранівської ДЮСШ з легкої атлетики та 2 Спартакіади Баранівської 
ДЮСШ. 
          Для якісної підготовки та участі спортсменів громади в обласних та Всеукраїнських 
змаганнях за рахунок відділу культури, сім’ї, молоді та спорту проведено тренувальні збори 
для вихованців Баранівської ДЮСШ з футболу та легкої атлетики. 
          Стан розвитку фізичної культури і спорту було заслухано на засіданні виконкому 
Баранівської міської ради. 
          Відповідно до навчальних планів роботи шкіл забезпечено викладання фізичної 
культури у кількості 3-х тижневих годин у 1-4-х класах, 2-3-х тижневих годин у 5-9-х 
класах та 2-х годин у 10-11-х класах відповідно до Типових навчальних планів, 
затверджених Міністерством освіти і науки України. 
          Проводиться робота по залученню дітей і підлітків до роботи у спортивних секціях і 
гуртках. За даними відділу освіти у 2019 р. 42 % учнів ЗОШ залучені до занять 
фізкультурно-оздоровчої роботи. 
          Відповідно до спільного положення відділів освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради «Про проведення Гімназіади Баранівської міської ОТГ 2019-2020 
навчального року» проводяться спортивні змагання серед учнівської молоді з таких видів 
спорту, як міні-футболу, волейбол, баскетбол, тенісу настільний, шашки, шахи, легка 
атлетика, шкільне багатоборство, спортивний туризм. Крім того, регулярним є проведення 
змагань в рамках шкільних спартакіад, міжшкільні змагання з ігрових видів спорту 
(футбол, волейбол, баскетбол тощо). 
          В громаді велика увага приділяється розвитку спорту серед ветеранів. Протягом 2019 
року проведено 4 міських змагань серед ветеранів з волейболу, футболу, тенісу настільного 
та шахів. Систематично займається фізичною культурою і спортом близько 70 спортсменів 
ветеранів. 
         Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей                         з 
обмеженими фізичними можливостями. Створені умови для заняття  регбі на інвалідних 
візках.       
          Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл.           
          На території громади за ліцензією Міністерства освіти і науки України діє один 
спортивно-технічний клуб при Баранівській РО ТСОУ, в якому постійно займається 25 чол. 
з військово-спортивних багатоборств та кульової стрільби.             

У ЗОШ громади та у Баранівському професійному ліцеї було проведено 
Олімпійські уроки, класні години, спортивні змагання з  футболу,  міні-футболу  та   легкої   
атлетики, волейболу, тенісу настільного. 

У зв’язку з великою суспільною значимістю проведення заходів, направлену на 
утвердження здорового способу життя, забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні 



 

 

та залучення дітей до спорту протягом Олімпійського тижня в даних заходах взяли участь 
ветерани спорту, тренери-викладачі, провідні спортсмени та вихованці ДЮСШ. 
          Крім того, на Міському стадіоні 05 липня 2019 року відбулися фінальні змагання за 
програмою ХХІ обласних спортивних ігор серед команд державних службовців обласної та 
районних державних адміністрацій. 
Змагання проходили з 5-ти видів спорту: волейболу, міні-футболу, теніс настільний, 
шашки, швидкі шахи. 
          Протягом 2019 року збірні команди громади приймали участь в обласних галузевих 
спартакіадах та обласних літніх сільських спортивних іграх Житомирщини. 
          З 01 по 30 квітня 2019 року було організовано та проведено спільні заходи в рамках 
Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота», зокрема ремонт та 
облаштування спортивних споруд та майданчиків загальноосвітніх шкіл громади та в 
місцях масового відпочинку населення. У ході місячника проведено необхідні ремонтні 
роботи безпосередньо на кожній визначеній спортивній споруді. 
          Разом з тим збірні команди Баранівської ДЮСШ 2008 та 2010 років народження 
взяли участь в Чемпіонаті Житомирської області з футболу серед юнаків U-12 та U-10. 
          Вихованці Баранівської ДЮСШ 2004 та 2006 рр.н. взяли участь                          в 
повноцінному Чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської області. 
          Футбольний клуб «Керамік» брав участь в Першості Житомирської області з футболу 
2019 р. 
          Ветеранська футбольна команда «Керамік» брала участь в Чемпіонаті Житомирської 
області з футболу серед ветеранів 40+ та увійшла в п’ятірку кращих команд області. Разом з 
тим команда стала фіналістом розіграшу Кубку Житомирської області пам’яті Валерія 
Стародубова. 
          Постійно проводяться фінали обласних галузевих Спартакіад, футбольних матчів 
обласного рівня та дитячі футбольні турніри обласного та Всеукраїнського рівнів. 
          За станом на 01.01.2020 року в громаді нараховується 82 спортивні споруди: 1 
стадіон, 61 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків з тренажерним 
обладнанням, 1 тенісний корт, 2 майданчика з синтетичним покриттям, 8 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять, 8 спортивних залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          Станом на 01.01.2020 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені до Єдиного 
електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.                
          На галузь фізична культура і спорт в 2019 р. було виділено: на утримання 
Баранівської ДЮСШ виділено 837 тис. грн., спортивні заходи 102 тис. грн. 

На території Баранівської ОТГ протягом 2020 року проводились спортивні змагання та 
брали участь збірні команди Баранівської ОТГ в обласних змаганнях. 

Проведено: 
- Відкритий кубковий турнір з волейболу серед чоловічих команд пам’яті Миколи 

Якобчука. 
11 січня 2020 р. спортивні зали Баранівського ліцею № 1. 
Взяли участь 6 команд: Баранівська ДЮСШ (випускники), Баранівський професійний 

ліцей, Кашперівка, Баранівська ДЮСШ, Кам’яний Брід, Понінка. 
1 місце – Баранівська ДЮСШ (випускники). 
-  24 Відкритий кубковий турнір з міні-футболу пам’яті директора Баранівського 

фарфорового заводу В.О. Хоменка. 
25 січня 2020 р. ФОК. 
Взяли участь 6 команд: Баранівка, Кашперівка, Мар’янівка, Довбиш, Миропіль, 

Понінка. 
1 місце – Баранівка. 



 

 

- Відкритий кубковий турнір з міні-футболу серед юнаків                          2006-07 рр.н. 
та молодші приуроченого до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав та виведення військ з Афганістану. 

08 лютого 2020 р. ФОК. 
Взяли участь 4 команди: Баранівка-1, Баранівка-2, Довбиш, Романів. 
1 місце – Баранівка-1. 
- Міжнародний відкритий кубковий турнір з міні-футболу серед юнаків 2007 р.н. 

пам’яті Володимира Васильовича Постового. 
15-16 лютого 2020 р. ФОК. 
Взяли участь 7 команд: Львівська обл., Донецька обл., м.Баранівка, м.Бердичів, 

м.Новоград-Волинський, м.Полонне, м.Луків, Польща. 
1 місце – м.Полонне. 
- Відкритий кубковий турнір з волейболу серед чоловічих команд пам’яті                    

В.М. Смолка. 
22 лютого 2020 р. спортивний зал Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Взяли участь 6 команд: Кашперівка, Понінка, Кашперівська ЗОШ, Полонне, Дубрівка, 

Першотравенськ. 
1 місце – Полонне. 
- Відкритий кубковий турнір з міні-футболу «Кубок Мера» серед команд ветеранів 40 

років і старші. 
22 лютого 2020 р. ФОК. 
Взяли участь 4 команди: Баранівка, Понінка, Миропіль, Новоград-Волинський. 
1 місце – Понінка. 
- Особистий чемпіонат з шахів Баранівської ОТГ 2020 року серед чоловіків. 
З 01 лютого по 01 березня 2020 р. МБК ім.А.Пашкевича. 
Взяли участь 14 учасників. 
1 місце – Ковбан М.О. 
Збірні команди громади взяли участь: 
- Чемпіонат Житомирської області  з легкої атлетики серед дорослих, юнаків 2003 р.н. 

та молодші в приміщенні. 
17-18 січня 2020 р. м.Житомир. 
- Чемпіонат СДЮСШОР з легкої атлетики Житомирської обласної ради серед юнаків 

та дівчат (2007 р.н. та молодші). 
22 січня 2020 р. м.Житомир. 
- Зональні змагання з волейболу серед юнаків в залік Гімназіади Житомирщини 

2019/2020 навчального року. 
24 січня 2020 р. спортивний зал Першотравенського ліцею. 
- Відкритий Чемпіонат Шепетівської ДЮСШ з важкої атлетики серед юнаків і дівчат 

до 17 років. 
25 січня 2020 р. м.Шепетівка. 
- Фінальні змагання з волейболу серед юнаків в залік Гімназіади Житомирщини 

2019/2020 навчального року. 
06 лютого 2020 р. спортивні зали Баранівського ліцею № 1. 
- Фінальні змагання з волейболу серед дівчат в залік Гімназіади Житомирщини 

2019/2020 навчального року. 
14 лютого 2020 р. смт.Черняхів. 



 

 

- Чемпіонат Житомирської області  з легкої атлетики серед юнаків та дівчат (2005-
2006 р.н.) з легкоатлетичного двоборства в приміщенні та відкритий чемпіонат м.Житомира 
з легкої атлетики серед юнаків та дівчат (2007-2008 р.н., 2009 р.н. та молодші). 

14 лютого 2020 р. м.Житомир. 
- Фінальні змагання з футзалу серед юнаків 2005-2006 та 2007-2008 рр.н. під девізом 

«Хто ти, майбутній олімпієць?». 
05 березня 2020 р. м.Житомир. 
- Волейбольний турнір серед юнаків та дівчат 2005-2006 року народження та молодші 

присвячений Міжнародному Дню 8 березня. 
05 березня 2020 р. смт.Першотравенськ. 
- Відкритий чемпіонат м.Нетішин і КДЮСШ ППО ХАЕС з легкої атлетики серед 

юнаків і дівчат 2003-2004 рр.н., 2005 р.н. і молодших. 
07 березня 2020 р. м.Нетішин.   
Протягом січеня-травня 2020 р. проводились культурно-мистецькі заходи: 

- Відкриття щорічної виставки художніх робіт творчої спілки «Розмай» «Різдвяний 
вернісаж»; 

- Театралізоване дійство «Україна колядує» за участю творчих колективів громади; 

- Свято Водохреща; 

- День Соборності України (покладання квітів); 

- Річниця народження Анатолія Пашкевича (покладання квітів до пам’ятної дошки); 

- Презентація книги Г.Олійник «Плоть від плоті рідної землі»; 

- Мітинг-реквієм до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав; 

- Розважальна програма до Дня Святого Валентина; 

- День Героїв Небесної Сотні (покладання квітів); 

- Церемонія нагородження «Жінка року» та святково-концертна програма до Дня 
Жінки; 

- Урочистості з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка; 

- Покладання квітів до пам’ятника загиблих воїнів-земляків в роки Другої світової 
війни; 

- Покладання квітів до пам’ятного знаку загиблих воїнів АТО до Дня Героя 
 Участь в обласних заходах 

- Обласний конкурс читців до Дня народження Лесі Українки; 

- Обласне свято «Стрітення» село Піски Житомирського району (колектив БК 
с.Марківка «Марківчаночка»); 

- Обласний конкурс виконавців художнього слова присвяченого 206-й річниці з Дня 
народження Т.Г.Шевченка. 

 
       
Начальник  відділу  культури, сім’ї, 
молоді та спорту міської ради                                                                   Н. Б. Ошатюк 
 
 
 
 
                                                                                                   



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

30.06.2020                                                                                                                            № 92 
 
Про роботу управління соціального  
захисту населення   
міської ради у 2019 році 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про соціальні послуги», Законом України «Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю» Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», 
Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування», Порядком взаємодії органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час 
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого 
постановою КМУ від 03.10.2018р. №800, рішенням сесії міської ради від 30.12.2016 №7 
«Про утворення та затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради», 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію заступника начальника управління-директора центру (Нікітчина Н.В.) 
про роботу управління соціального захисту населення Баранівської міської ради у 
2019 році взяти до відома згідно з додатком. 

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчиній Н.В.) 
забезпечити неухильне виконання чинного законодавства в частині соціального 
захисту найбільш вразливих верств населення. 

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

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



 

 

 
                                                                                          Додаток 

до рішення виконавчого комітету 
від 30.06.2020 р. № 92 

 
Інформація 

про роботу управління соціального 
захисту населення 

міської ради у 2019 році 
 та (1-ше півріччя 2020 року) 

 
Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради забезпечує 

реалізацію державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту 
населення. 

При управлінні діють:  
- Центр надання соціальних послуг; 
- Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення; 
- Багатофункціональний центр реабілітації; 
- Відділ бухгалтерського обліку. 
 
Центр надання соціальних послуг відповідно до Державних стандартів надає 

соціальні послуги: 
- Догляд вдома; 
- Соціальний супровід; 
- Інтеграція / реінтеграція; 
- Консультування; 
- Представництво інтересів; 
- Соціальна профілактика; 
- Соціальне таксі; 
- Натуральна допомога; 
- Інформування. 
На обслуговуванні у центрі надання соціальних послуг управління соціального 

захисту населення Баранівської міської ради ( послуга «Догляд вдома» ) перебуває 295 
одиноких непрацездатних громадян,  із них: 

 227 – на безкоштовному обслуговуванні; 
 71-  на платному обслуговуванні, 
яких обслуговує 30 соціальних робітників, 2 –і медичні сестри та 2- є соціальних 

робітників з комплексного ремонту. 
Виявлено 70 осіб громади, що потребують надання  соціальних послуг «догляд 

вдома», які на даний час перебувають у списку резерву. За 1-е півріччя 2020 року надано 
52678 послуг. 

      На обліку ЦНСП УСЗН перебуває 64 сім’ї , що опинилися у СЖО, в яких 
виховується 170 дітей. У всіх сім’ях здійснено оцінку потреб. Спільно із суб’єктами 
соціальної роботи (поліцією, службою у справах дітей, медичними працівниками) здійснено 
62 .виїзди  у населені пункти громади. Фахівцями із соціальної роботи обстежено 207 сімей. 
  Під соціальним супроводом перебуває 35 сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. Даним сім’ям  надано 796 соціальних послуг. В ході соціального супроводу, 
надано допомогу  в оформленні соціальних виплат, а саме: допомогу одинокій матері, 
соціальну державну допомогу малозабезпеченій сім’ї, допомогу багатодітної сім’ї , 
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні, допомога в 
оформленні групи інвалідності.  

Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомні сім’ї, в яких 
виховувалося 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На даний час 2-



 

 

є дітей досягнули повноліття, соціальна робота із особами з числа дітей – сиріт,  
позбавлених батьківського піклування продовжується. 

У 2019 році проведена соціальна робота із сім’ями, діти яких навчаються у 
Довбиській школі-інтернаті (10 дітей) з метою інтеграції дітей у соціум. Як результат, троє 
дітей додатково обстежено у лікарні м.Житомир.  

 Фахівцями із соціальної роботи та практичним психологом  управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради було здійснено виїзди по 
старостатах в сім’ї, діти яких повернулись із закладів інституційного догляду в 
Житомирській області. З батькам проведена соціцальна робота  щодо  реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей,  а саме, подальшого їх навчання в ЗОШ 
громади за індивідуальною формою. 

 Постійно проводиться інформаційно – консультативна робота щодо надання 
соціальних послуг у громаді. Надано 607 (за 2019 рік) інформаційно-консультативних 
послуг (допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх 
вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне 
консультування; сприяння в отриманні правової допомоги). За 1-е півріччя 2020р. 380 
послуг. 

Послугою «представництво інтересів» надано допомогу для 23  осіб (за 2019 рік), 
які проживають на території ОТГ та опинилися в складних життєвих обставинах 
(поновлення програми реабілітації, переоформлення групи інвалідності, проходження 
медичного обстеження, оформлення матеріальної допомоги, оформлення субсидії, 
оформлення пакету документів про визнання особи недієздатною, оформлення пакету 
документів для влаштування в будинки-інтернати, підготовка документів на розгляд 
опікунської ради,  підготовка документів на засідання суду). За 1-е півріччя 2020р. надано 
16 послуг.   

 Фахівцями із соціальної роботи постійно проводиться профілактична робота  
із особами, які умовно засуджені та перебувають на обліку в районному секторі з питань 
пробації (28 осіб). Розповсюджено рекламно – інформаційні матеріали щодо надання  
послуги «соціальної профілактики»  та інших послуг у громаді. 

 З  травня 2019 року діє  послуга «Соціальне таксі».  Надано 110 послуг по 
перевезенню осіб (дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та 
здійснено 45 виїздів у 33 населених пункти громади та м.Житомир. Спецавтомобіль також 
використовувався для обстеження сімей, які  виховують дітей з інвалідністю, з метою 
вивчення потреб та подальшого надання послуги реабілітації даним дітям. 

За 5 місяців 2020 року надано 146 послуг «Соціального таксі».   
Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу у 2019 році від:  
- МБФ «Олива» – 28928 одиниць (16075 кг.). 
     - МБФ «Відкрите серце» - 6560 одиниць (3500 кг.).  
     - Фонду  «Карітас-Спес Баранівка» -   3504  одиниці. 
Всього отримано (10 разів) 38992 одиниці  (19575 кг. ).  
Видано гуманітарної допомоги в кількості 41249 одиниць для 2268 осіб, а саме:  
                  - 207 особам з  інвалідністю  ( 2728 одиниць одягу б\в та постільного) ;   
                 - 356 сім'ям  (928 осіб), які перебувають в СЖО (11463 одиниць одягу, 

взуття, постільного) ; 
                  - 18 особам (діти війни, учасники війни, пенсіонери)( 98 од. 

постільного, пелюшки ) ;  
                  -295 особам ( підопічні) ( 2382 одиниць одягу, взуття, постільного б/в).                            
                65 осіб громади отримали засоби реабілітації ( особи з інвалідністю, 

діти війни, пенсіонери, учасники війни, СЖО) в кількості 70 одиниць ( інвалідні візки; 
ходунки; ортези; підлокітники; стільці туалетні; сидіння для ванни; матрац від пролежнів; 
дитяча коляска; ліжко функціональне;  матрац функціональний; велосипед дитячий). 

  За 2019рік забезпечено засобами гігієни (памперси, прокладки, 
одноразові пелюшки, калопиймачі) 483 особи в кількості 8100 одиниць. 



 

 

   Забезпечено:                 
   - КЦРЛ – 4315 одиниць - медичним інвентарем;                
   - КНП «Центр ПМСД» БМР - 202 одиниці - медичний інвентар; 
   - Полянківський ЗДО»Ялинка» -12 одиниць медичного одягу;    
   - Римсько-Католицька Парафія Св.Станіслава – 363 одиниці (постільне, 

рушник, зошити тощо); 
  - БФ «Надія для всіх» смт.Довдиш – 75 одиниць гуманітарний одяг, 

дезінфікуючий засіб; 
- Баранівська районна спілка воїнів інтернаціоналістів в кількості 70 одиниць 

медичного одягу. 
 

Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу  у 2020 році від:               -  МБФ 
«Олива» (12.02.2020 р.) в кількості -  5543 одиниці (3476 кг.) ; 
 - БО «Благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» (13.02.2020р.) в 
кількості – 1238 одиниць;  
 - БО «Благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» 26.02.2020р.) в 
кількості – 19 одиниць (обладнання); 
 - БО «БФ «КАРІТАС - ПЕЧЕРСЬК» (28.02.2020р.) в кількості – 627 одиниць. 
Разом отримано 7427 одиниць. 

 Оскільки не всі, хто потребує гуманітарної допомоги, мають змогу приїхати в 
Баранівку, тому працівниками центру надання соціальних послуг УСЗН міської ради 
здійснюються виїзди в старостинські округи, де проводиться видача гуманітарної допомоги 
по місцю проживання жителів громади. 

За 2019 рік охоплено 4 старостати (8 сіл), отримано гуманітарну допомогу 257 
сімей в кількості 8473 одиниці. В 2020 році -  1 старостат (3 села), забезпечено 84 сім’ї 
гуманітарним одягом б/в в кількості 1730 одиниць. 

У 2020 році започатковано «інформаційну» послугу. 
Працює телефон гарячої лінії УСЗН 098-607-37-00 
Для жителів громади різних груп та категорій щороку організовуються та 

проводяться заходи: 
- Щодо відзначення учасників ліквідації та постраждалих аварії на ЧАЕС; 
- День пам’яті та примирення і день перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні; 
- День відкритих дверей до Дня людей похилого віку; 
- День відкритих дверей до Міжнародного дня людей з інвалідністю. 
Спільно з ССД було проведено заходи: 
 -  Дня святого Миколая.  
-     До Новорічних та Різдвяних свят для дітей, що опинилися у СЖО; 
  -  Міжнародного дня захисту дітей.  
Під час проведених заходів в громаді за сприяння благодійників роздано 

продуктові набори, солодощі, подарунки та інше.  
Соціальні послуги у  порівнянні: 
 - 2017 рік – догляд вдома – надано 129290 послуг; 
 - 2018 рік - догляд вдома – 139194 послуг; 
      - соціальний супровід – 1642 послуги; 
  - представництво інтересів – 21 послуга; 
      - натуральна допомога – 2209 послуг (видано 39494 одиниці); 
  - 2019 рік – догляд вдома – 121236 послуг; 
       - соціальний супровід – 1506 послуг; 
   - представництво інтересів – 23 послуги; 
        - натуральна допомога – 2268 послуг (видано 41249 одиниць); 
        - консультування- 810 послуг; 
        - соціальне таксі – 110 послуг; 



 

 

                - інтеграція та реінтеграція – 37 послуг 
Започатковано послугу реабілітації для дітей з інвалідністю та послугу 

адміністрування у віддалених старостинських округах.  
1-е півріччя  2020 року: 
– догляд вдома – 52678 послуг; 
- соціальний супровід – 796 послуг; 
- представництво інтересів – 16 послуг; 
- натуральна допомога – 492 послуги (видано 10038 одиниць); 
- консультування-  350 послуг; 
- соціальне таксі – 146 послуг; 
- інтеграція та реінтеграція – 30 послуг; 
- інформування – 197 послуг; 
- телефон гарячої лінії – 30 послуг; 
- соціальна профілактика – 28 послуг. 
Багатофункціональний центр реабілітації управління соціального захисту 

населення міської ради 
У вересні 2019 року розпочав свою роботу багатофункціональний центр 

реабілітації, в якому працює 4 спеціалісти: вчитель-дефектолог, практичний психолог, 
фахівець з фізичної реабілітації, сестра медична з масажу. 

 На момент відкриття центру реабілітації (14 вересня 2019 року) в громаді 
нараховувалось 115 дітей з інвалідністю. Протягом вересня-жовтня 2019 року проводили 
обстеження  сімей в яких виховуються діти з інвалідністю.  В результаті виявлено, що 68 
дітей не мають актуальної індивідуальної програми реабілітації (ІПР) і взагалі не 
отримували послуг реабілітації, також   виявлено дітей з інвалідністю, які виїхали з громади 
, та дітей у яких знято інвалідність. Разом з тим, було виявлено 4 дитини з інвалідністю, 
яких не було вказано у списку. Із уточнених списків ( 100 дітей з інвалідністю ) - 10 дітей 
навчаються в спеціалізованих закладах за межами громади. 

 Станом на 01.01.2020 року по 22 дітях з інвалідністю оформлено необхідні 
пакети документів, 16 дітей з інвалідністю проходять ( пройшли ) курс реабілітації.  

Також за послугами реабілітації звернулось 6 дітей, які належать до групи ризику 
щодо отримання інвалідності, з них 1 дитина отримала повний  комплекс послуг і 5 дітей 
отримують реабілітаційні послуги.  

 Спеціалісти центру реабілітації працюють з батьками по оновленню ІПР дітей. 
Управлінням соціального захисту населення міської ради  вивчається можливість 
заключення міжмуніципальних угод по наданню даних послуг дітям з інвалідністю інших 
громад. 

В 2020 році (січень, лютий та перша половина березня (до 13.03)) в центрі 
реабілітації УСЗН послуги реабілітації отримали 36 дітей. З них 17 дітей, що належать до 
групи ризику щодо отримання інвалідності (що складає 94% від усіх потребуючих даної 
послуги) та 19 дітей з інвалідністю (що складає 22% від усіх потребуючих даної послуги). 

В 2020 році в багатофункціональному центрі реабілітації були проведені  виховні 
заходи:  

1) «Зима – весела пора» - виставка дитячих малюнків, композицій та аплікацій 
(27-31 січня) 

2) «Як то гарно і казково чути українську мову» - виховний захід до 
Міжнародного дня рідної мови (21.02). Всі учасники заходу отримали подарунки від 
Organic Milk. 

3) «Мати, жінка – оберіг, надія» - виховний захід до Міжнародного дня 8-
Березня. 

Багатофункціональний центр реабілітації з чуйністю та щирістю запрошує сім’ї, 
які виховують дітей   з інвалідністю до співпраці. 

Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення управління 
соціального захисту населення. 



 

 

  Відділ адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення управління 
соціального захисту населення було створено в липні 2019 року з метою надання якісних 
адміністративних послуг соціального характеру жителям Баранівської ОТГ.  Основна 
робота відділу полягає  у здійсненні організації роботи старостинських округів в частині 
навчання, консультування та перевірки справ із соціальної підтримки населення (допомог, 
пільг та субсидій для незахищених верств населення), які формує старостат, а також 
здійснення виїзних обстежень умов проживання та складання актів обстежень . 

За 12 місяців роботи (з липня 2019р. по червень 2020р.) відділ адміністрування 
прийняв, перевірив та віддав на опрацювання в РУПСЗН 4569 справ із соціальної 
підтримки населення. З них 893 – допомог (соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям, 
допомог при народженні дитини, допомог одиноким матерям, допомог особам з 
інвалідністю і особам, які здійснюють догляд), 1749 справ по  пільгам та 1927 справ по 
субсидіях.  

Спеціалістом відділу  проводяться виїзди до заявників  по запитах з РУПСЗН з 
метою проведення обстеження матеріально-побутових умов. За результатами обстежень 
складено 614 актів обстеження матеріально-побутових умов та передано в РУПСЗН для 
призначення субсидій та допомог. 

 Щомісяця проводяться навчання діловодів щодо змін у законодавстві. Було 
проведено 119 навчань про зміни в прийомі документів на допомогу, про призначення та 
порядок прийому документів на субсидію, про безготівкову та готівкову форми субсидій, 
монетизацію пільг.  Щодня в телефонному режимі надаються консультації для діловодів 
щодо правильності прийому документів із соціальної підтримки населення.  

У відділ також напряму звертаються громадяни за консультацією по субсидіях та 
допомогах, пільгах. Надано інформаційно-консультативних послуг –437. 

На запити діловодів сформовано та передано до справ з допомог 308 довідок з 
БРЦЗ, ТОВ ЖОЕК та ТОВ Житомиргаззбут, що значно спростило процес формування 
пакету документів на допомогу для заявників.  

Також відділ адміністрування УСЗН забезпечує мешканців старостатів 
повідомленнями про результати призначення допомог та субсидій та довідками на 
безкоштовне харчування в дошкільних закладах, загальноосвітніх шкіл. 

 За період роботи відділу  надано 812 повідомлення про призначення допомог, та 
2481 повідомлення про призначення житлової субсидії. 

  З вересня 2019 року в 10-ти старостинських округах встановлено програмний 
комплекс «Соціальна  громада»» - сучасний сервіс для мешканців ОТГ. Програмний 
комплекс  « Соціальна громада» запроваджений Міністерством соціальної політики  
України, - це сучасне IT рішення, який спрощує та пришвидшує  обмін та опрацювання 
інформації, дозволяє приймати документи на оформлення різних видів допомог 
максимально наближено до людей. Баранівська міська ОТГ першою в  Житомирській  
області підключилась до програмного комплексу. Отримувачі різних видів допомог, пільг, 
субсидій  не виїжджаючи за межі свого старостинського округу отримують послуги в 
старостаті. Відповідальна особа староста/ діловод  приймають документи та передають їх за 
допомогою програмного комплексу, електронно в РУПСЗН.  

За період карантину з приводу  COVID -19 старостинські округи спільно з 
відділом адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення УСЗН,  продовжували 
приймати громадян та надавати якісні адміністративні послуги соціального характеру. 

 З початку впровадження електронного документообігу станом на 12.06.2020р. 
через програмний комплекс  «Соціальна громада»  1051 житель старостинських округів 
отримав послугу із соціальної підтримки не виїжджаючи за межі старостату, не вичікуючи 
в чергах за довідками необхідними для призначення.  

Участь УСЗН міської ради у проєктах із розвитку соціальної сфери: 
1. Впровадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки 

населення та захисту прав дітей.  
2. Проєкт «Рука допомоги».  



 

 

3. Проєкт «Громада для людини: підвищення компетентності громад для 
розвитку соціальних послуг» (в межах Програми «U-LEAD  з Європою» та МБО 
«Партнерство «Кожній дитині»). 

4. Запровадження послуги «Соціальне таксі». 
5. Пілотний проеєкт по реформуванню системи інституційного догляду та 

виховання дітей. 
6. Бюджет участі - «Облаштування території центру реабілітації»- 53,1 тис.грн. 
7. Проєкт «Запровадження послуг реабілітації у Баранівській ОТГ» за підтримки 

загального проєкту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку 
соціальних послуг», що реалізується Партнерством “Кожній дитині” за підтримки 
Програми “U-LEAD з Європою”- 114,07 тис. грн. 

8. Проєкт «Створення універсального ігрового простору для дітей»  в рамках 
загального проєкту "Конкурс малих грантів DREA Mactions 3.0", організованого 
CANactions School та Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування 
реформ в Україні та трансформаційні проєкти" – 98,2 тис. грн. 

9. В грудні  2019 року на сесії міської ради прийнято рішення про долучення 
міської ради до ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді». Відповідне рішення та 
ініціативний лист направлені на ЮНІСЕФ і розпочата реалізація початкової фази. 

На виконання міської (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-
2022 роки, у 2019 році було виплачено грошову компенсацію за належне для отримання 
житлове приміщення у сумі 322896 грн. особі з числа дітей позбавлених батьківського 
піклування (у 2018 році із співфінансуванням з обласного бюджету було придбано 2 житла 
на загальну суму 395000 грн. особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування ). 

 
Заступник начальника управління- 
директор центру                                                                                               Н.В. Нікітчина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                           №93 

Про роботу відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності  
міської ради за 2019 рік 

 Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності міської ради О. Г. Шевчук про підсумки роботи відділу 
у 2019 році, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності міської ради О. Г. Шевчук про підсумки роботи відділу за 2019 рік, 
що додається, взяти до відома. 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток  
до рішення виконкому  

                                                                                   від 30.06.2020 року №93 
 
 

Про роботу структурних підрозділів Баранівської міської ради 
Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради був утворений рішенням 1 сесії 8 скликання Баранівської 
міської ради від 11.01.2017 року №42. 
     У 2018 році відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради утворений як окрема юридична особа рішенням 26 
сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 12.11.2018 року № 1403. Повне 
найменування Відділу: Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради (далі – Відділ). Відділ має самостійний 
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, 
штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в органах Державної 
казначейської служби України. 
     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, наказами Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру, наказами Фонду державного майна України, рішеннями 
міської ради, розпорядженнями міського голови, а також іншими актами. 
     Завдання Відділу: 
 забезпечення реалізації державної політики у сфері земельного законодавства, 

містобудування та архітектури, управління нерухомим майном, що належить до 
комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 аналіз стану містобудування на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і 
забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених 
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, його складових 
частин, іншої містобудівної документації; 

 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, 
національних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених 
пунктів, затвердженої містобудівної документації; 

 реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання земельних 
ресурсів, регулювання земельних відносин, містобудування та благоустрою; 

 забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного 
обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній 
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади;  

 здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади; 

 взаємодіє з постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами, 
організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин та 
комунальної власності; 

 здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств; 
 забезпечує систематичне інформування населення Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну земель та майна, 
що належить до комунальної власності територіальної громади міста; 

 проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів 
нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і 
програм управління земельними ресурсами та комунальним майном; 



 

 

 здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном 
комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до 
компетенції виконавчих органів міської ради. 

 участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних відносин та 
комунального майна, а також обліку та розподілу житла, містобудування та 
архітектури; 

 організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та 
юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших 
нормативно-правових актів України; 

 здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем 
проживання. 

  Упродовж 2019 року спеціалістами відділу у сфері містобудування, архітектури: 
      Було розглянуто та опрацьовано заяви щодо видачі будівельних паспортів забудови 
земельної ділянки в кількості -  5 штук. 
      Розглянуто та опрацьовано 14 заяв щодо видачі паспортів прив'язки для впровадження 
підприємницької діяльності.  
      На видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки було розглянуто 
та опрацьовано - 2 заяв.  
      Заяви щодо погодження висновків проектів землеустрою було розглянуто та 
опрацьовано в кількості – 42 звернень.  
      Розроблено та затверджено містобудівної документації на місцевому рівні (детальних 
планів території) в кількості – 5 штук.  
      Прийнято та опрацьовано заяв від громадян та юридичних осіб про присвоєння 
поштових адрес житловим будинкам та нежитловим приміщенням в кількості – 48 
звернень.  
      Відділом постійно надаються довідки громадянам та юридичним особам про 
присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, про відсутність або наявність 
забудови на земельних ділянках. 
У сфері земельних відносин відділом проведено наступну роботу: 
      Проведені роботи по укладанню договорів оренди землі з громадянами, суб’єктами 
підприємницької діяльності та юридичними особами. В 2019 році Баранівською міською 
радою укладено 14 договорів оренди землі загальною площею 26,1 га на загальну суму 
58 355,56 грн. 
      Відділом постійно надаються довідки громадянам та юридичним особам про кількісний 
облік земельних ділянок, розглядаються земельні спори, запити про публічну інформацію, 
заяви та звернення. 
      Впродовж року спеціалістами відділу було розглянуто 1563 заяви громадян та суб’єктів 
господарювання із земельних питань.  
      Баранівською міською радою продано 9 земельних ділянки несільськогосподарського 
призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомості, що належать покупцям на праві 
власності, загальною площею 0,9820 га на суму 285 647,6 грн. 
       Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 19.07.2019 р. 
Баранівською міською радою на підставі електронного аукціону, проведеного ТОВ «Е-
Тендер», шляхом викупу передано у власність нежитлову будівлю (поліклініка), яка 
розташована в м.Баранівка, вул.Соборна,55, за ціною 67 000 грн. 
      В 2019 році було отримано коштів згідно з договорами про пайову участь на 
будівництво, розширення, ремонт, утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої 
інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища на 
загальну суму 8 204,90 грн. 
      Відповідно до рішення 28 сесії 8 скликання від 24.01.2019 р. №1612 погоджено 
підготовку лотів та проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок, 
які розташовані за межами населеного пункту (Суємецький старостинський округ), а саме: 

- 10,5579 га; 



 

 

- 75,9671 га; 
- 7,8400 га. 
  Право оренди вказаних земельних ділянок було продано на електронних земельних 
торгах та встановлено сукупну річну орендну плату в сумі 425 577,87 грн. 
   На підставі рішення 30 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 10.05.2019 р. 
№1867 в комунальну власність Баранівської ОТГ було прийнято нерухоме майно, яке 
визнане судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельні частки (паї) загальною 
площею 6,76 га. 
   Крім цього, відділом проведені роботи по інвентаризації земель державної власності 
сільськогосподарського призначення та земель водного фонду за межами населених 
пунктів на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

У сфері комунального майна відділом проведено наступну роботу:  

- проведено конкурси оренди комунального майна Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади по 7 об’єктам; 

           - укладено 17 договорів оренди комунального майна;  

- підготовлено на розгляд сесій Баранівської міської ради 39 проектів рішень; 

- 17 проектів рішень на засідання виконкому,  

           - розроблено та затверджено на сесії Баранівської міської ради та оприлюднено в 
засобах масової інформації 2 регуляторні акти; 
           - укладено 1 договорів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури міста Баранівка. 

У період з 1 жовтня 2019 року по 31 грудня 2019 року проводилась перереєстрація 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до п.25 Правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм приміщень в 
Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 
11.12.1984 №470. Метою даної перереєстрації є уточнення інформації щодо кількості 
громадян, що потребують поліпшення житлових умов, а також формування Єдиного 
державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. В зв’язку з цим 
на офіційному сайті Баранівської міської ради, в засобах масової інформації «Баранівські 
факти» опубліковано оголошення про необхідність термінового поновлення документів 
облікових справ громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради, також було направлено листи, вручені особисто та через 
«Укрпошту». 

Станом на 1 січня 2020 року в Баранівськії міській об’єднанії територіальній громаді 
перебуває на загальній черзі 115 громадян, із них 41 осіб, які користуються правом 
першочергового одержання жилих приміщень та 37 осіб, які користуються правом 
позачергового одержання жилих приміщень. 
           Також відділом ведеться робота щодо прийняття документів на отримання дотації за 
молодняк ВРХ (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 та 
змінами до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
підтримки галузі тваринництва згідно Постанови кабінету Міністрів України від 28.03.2018 
року №285). Станом на 01.01.2020 рік було прийнято 435  пакетів документів. 
 
 
 
 
Начальник відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та  
комунальної власності міської ради                                                         О. Г. Шевчук  
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                           №94 

Про погодження дозволу  
на розміщення зовнішньої реклами 

Розглянувши заяву Демчишиної Ірини Іванівни про погодження дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами за адресою м. Баранівка вул. Звягельська, 1а,, керуючись 
ст.16 Закону України "Про рекламу", постановою Кабінету Міністрів України від 
29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Погодити дозвіл Демчишиній І.І. на розміщення зовнішньої реклами на будівлі 
кінотеатру, за адресою м. Баранівка вул. Звягельська, 1а,. 
2.  Зобов’язати Демчишину І.І. розміщувати зовнішню рекламу з додержанням вимог 
техніки безпеки, зазначених у пунктах 38-41 «Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 
2067. 
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 

30.06.2020                                                                                                                           №95 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

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

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка для оформлення права власності 
Омельчуку Віталію Васильовичу поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, який належить на праві власності Михалюку 
Григорію Федоровичу (нині покійний) нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації, згідно заяви Михалюк Галини Іванівни. 
3. Присвоїти житловому будинку в ХХХХХ, який належить на праві власності 
Муравському Олександру Юрійовичу нову поштову адресу: «ХХХХХ» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
4.  Зобов’язати Омельчука В.В., Михалюк Г.І., Муравського О.Ю., внести зміни до 
інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 
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 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                           №96 

Про погодження дозволу  
на розміщення виносного вказівника 

Розглянувши заяву Головні Валерія Петровича про надання дозволу на розміщення 
виносного вказівника «Адвокат» за адресою ХХХХХ, керуючись ст.16 Закону України 
"Про рекламу", «Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами», затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, ст. 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Погодити дозвіл Головні В.П., на розміщення виносного вказівника «Адвокат», за 
адресою ХХХХХ. 
2.  Зобов’язати Головню В.П., розміщувати виносний вказівник з додержанням вимог 
техніки безпеки, зазначених у «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067. 
3.   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 

30.06.2020                                                                                                                           №97 

Про надання дозволу на тимчасову торгівлю  
громадській організації реабілітації інвалідів 
«Життя без бар’єрів» 

           Розглянувши заяву громадської організації реабілітації інвалідів «Життя без 
бар’єрів» про надання дозволу на тимчасову торгівлю вживаних велосипедів та запчастин 
до велосипедів, керуючись ст. 30, 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати на безоплатній основі громадській організації реабілітації інвалідів «Життя без 
бар’єрів» дозвіл на тимчасову торгівлю вживаних велосипедів та запчастин до велосипедів 
за адресою вул. Леваневського, м. Баранівка,, терміном на 1 місяць починаючи з 01.07.2020 
року, що п’ятниці з 8:00год. до 12:00год. 
2. Зобов’язати громадську організацію реабілітації інвалідів «Життя без бар’єрів» 
забезпечити належне утримання території з дотриманням всіх протиепідемічних заходів під 
час тимчасової торгівлі вживаних велосипедів та запчастин до велосипедів. 
3.   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 

30.06.2020                                                                                                                           №98 

Про надання Джунь О.Г. дозволу  
на укладання договору дарування  
житлового будинку 
 
 

Розглянувши заяву Джунь О.Г., враховуючи подання служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 19.06.2020 р., керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради від 19.06.2020 р. виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Джунь Олегу Григоровичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХХ, дозвіл на укладання 
договору дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: ХХХХХ, в рівних 
долях на користь неповнолітніх онуків ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
Міський голова                                                                               А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                           №99 

Про надання Остапенку Ю.В. дозволу  
на укладання договору дарування  
житлового будинку 
 
 

Розглянувши заяву Остапенка Ю.В., враховуючи подання служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 19.06.2020 р., керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради від 19.06.2020 р. виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Остапенку Юрію Володимировичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХХ, ХХХХХ, дозвіл на 
укладання договору дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: ХХХХХ, 
на користь сина Остапенка Володимира Юрійовича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХ. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
 Міський голова                                                                              А. О. Душко  
 
 Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                           №100 

Про надання Костюченку Ю.М. дозволу  
на укладання договору дарування  
житлового будинку та земельної ділянки 
 
 

Розглянувши заяву Костюченка Ю.М., враховуючи подання служби у справах дітей 
Баранівської міської ради від 19.06.2020 р., керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради від 19.06.2020 р. виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Костюченку Юрію Миколайовичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХХ, дозвіл на 
укладання договору дарування житлового будинку та земельної ділянки призначеної для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) – 0.0717 га, які знаходиться за адресою: ХХХХХ, на користь 
малолітнього онука ХХХХХ, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХ. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
 Міський голова                                                                               А. О. Душко  
 
 Керуючий справами виконкому                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                           №101 

Про надання статусу дитини-сироти  
малолітнім ХХХХХ та ХХХХХ 
та призначення опікуна над ними 
 

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, статтями 243, 244 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 23, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 26.06.2020 р., 
заяву Конончук А.М.  про призначення її опікуном над дітьми, враховуючи рішення комісії 
з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 26.06.2020 р., 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н., 
жителькам ХХХХХ, мати яких померла, а батько записаний згідно ч.1 ст. 135 
Сімейного кодексу України. 

 
2. Встановити опіку над ХХХХХ та ХХХХХ та призначити опікуном над ними 

Конончук Антоніну Миколаївну, ХХХХ р.н., жительку ХХХХХ. 
 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток дітей на опікуна Конончук А.М. 
 

4. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання зазначених дітей та 
щорічно до 30 червня готувати звіт про стан утримання, навчання та виховання дітей 
в сім’ї опікуна Конончук А.М. 
 

5. Рекомендувати: 
5.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області щорічно до 25 червня 
подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна Конончук 
А.М. та підопічних дітей. 
 
5.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації (Ковбан М.О.) призначити та здійснювати виплату державної 



 

 

соціальної допомоги на дітей-сиріт у межах видатків, передбачених у державному 
бюджеті. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 

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

 
 
 
 
 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.06.2020                                                                                                                   №102 

Про затвердження розпоряджень  
міського голови 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  05.06.2020  №  172-од 
«Про внесення змін до розпорядження № 162-од від 22.05.2020 «Про виконання вимог 
адаптивного карантину на території Баранівської міської ОТГ», від 19.06.2020 № 180-од 
«Про вжиття заходів для запобігання поширенню корона вірусної хвороби на території 
Баранівської міської ОТГ», від 19.06.2020 № 181-од «Про внесення змін до розпорядження 
від 17.03.2020 №96-од «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального 
користування» (із змінами), від 19.06.2020 № 182-од «Про внесення змін до розпорядження 
від 11.03.2020 № 76-од «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню випадків 
COVID-19» (із змінами), що додаються. 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                     № 103 
 
Про взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов та соціальний квартирний 
облік 
 
         Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», пунктом 7 
статті 9, пунктом 1 статті 10, статтею 11 Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення», статтями 34,40,45,46 Житлового кодексу Української РСР, пунктів 
15,20,26,45,46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, пунктом 64 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради №323 від 
22.06.2020р., враховуючи висновок житлової комісії (протокол №32 від 26.06.2020р.), 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
        1. Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов в позачергову 
чергу та на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла (соціальний 
квартирний облік) в позачергову чергу, особу з числа дітей, позбавлених батьківського 
піклування ХХХХХ, ХХХХр.н. жителя ХХХХХ. 
       2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому  
Л.Л.Куцан. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                  № 104 
 
 
Про затвердження адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті  
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 «По місцеве самоврядування в Україні», ст. 215 кодексу 
України про адміністративні правопорушення, враховуючи кадрові зміни, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити адміністративну комісію при виконавчому комітеті у новому складі: 
 

Цицюра Володимир      
Олександрович        - 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 адміністративної комісії 
 
Куцан Людмила 
Леонідівна                        -  керуючий справами виконавчого комітету 
 
 
 
Кокітко Наталія  
Володимирівна     -  перший заступник міського голови з питань діяльності  
                                       виконавчих органів ради  
 
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 
 
Будківська Оксана           
Миколаївна                             - завідувач юридичного сектору Баранівської міської ради 
 

2. Рішення виконавчого комітету від 01.03.2019 року №53 «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 Кокітко Н.В. 

 

 
 

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

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                       № 105 
 
Про затвердження лімітів 
водоспоживання та водовідведення 
абонентам комунального підприємства 
 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 23.06.2020 
№.81 про затвердження лімітів водоспоживання та водовідведення абонентам 
комунального підприємства, керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», з метою 
раціонального використання водних ресурсів виконавчий комітет міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити ліміти водоспоживання та водовідведення абонентам комунального 
підприємства «Баранівка міськводоканал»,терміном 5років , що додаються. 
2. Рішення виконавчого комітету №72 від 30.03.2017 року  «Про затвердження лімітів 
водоспоживання та водовідведення абонентам комунального підприємства» вважати таким, 
що втратило чинність. 
3. Дане рішення набуває чинність з моменту опублікування в засобах масової інформації. 
4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            рішення  

                                                                                                     виконавчого комітету  
                                                                                                від 30.06.2020 №105 

 

ЛІМІТИ 
водоспоживання та водовідведення абонентами КП «Баранівка 

міськводоканал» 

(найменування первинного водокористувача) 

№ з/п Абоненти 
Використання води, 

тис.м3/рік 

Скид стічних вод після 
біологічної очистки 

через Випуск № 1 у р. 
Случ, права притока р. 

Горинь, тис.м3/рік 
1 2 3 4 

I Населення  51,10 43,40 

II 
Підприємства і організації усього,в 
тому числі: 

19,63 132,74 

1 УДКСУ в Баранівському районі 0,04 - 

2 ГУ Нацполіції в Житомирській обл. 0,126 - 

3 Районна рада 0,320 0,320 

4 ДУ ЖОЛЦ ДСЕСУ 0,012 - 

5 Ветлікарня 0,129 - 

6 Архівний сектор 0,035 0,035 

7 
Головне управлінн ПФУ в 
Житомирській обл. 

0,070 0,070 

8 КНП "Баранівська ЦРЛ" 5,835 5,835 

9 Відділ культури 0,637 0,637 

10 Відділ освіти 6,909 12,00 

11 Міська рада 0,440 0,440 

12 Аптека "Полісся-фарм" 0,268 - 

13 ПП Дацюк Н.В. 0,103 0,103 

14 ПР "Бутон" Ресторан 0,284 0,284 

15 ПП Болячко Л.П. "Шарм" 0,029 - 

16 Райффайзен Банк Аваль 0,016 0,016 

17 ПП Шура К.Ю. бар "Зодіак" 0,100 0,100 
18 Баранівська РЕМ, енергозбут 0,100 0,100 

19 
ТВО "Омега Дент Баранівська 
стоматологія" 

0,042 0,042 

20 ПП Стасюк В.В. 0,20 0,20 
21 ПАТ "Укртелеком" Житомирська філія 0,044 0,044 
22 ПП Матвієнко В.М. 0,100 - 
23 ВАТ "Житомиргаз" 0,387 - 

24 Споживче товариство  0,081 0,081 

25 ПП Чубар Р.І. 0,016 0,047 
26 ПП Ковальчук Д.Ю 0,48 - 

27 ТОВ "Сальве" 0,04 0,04 

28 ПП "Горбатюк А.С 0,005 - 



 

 

29 ПП Голумбієвський Ф.Е. 0,150 0,150 
30 ПП Ільчук О.І. 0,028 - 
31 ТОВ "Дельфін" 0,060 0,060 
32 ТОВ ТК "полісся-продукт" 0,255 0,255 
33 ПП Лавренчук В.М. 0,083 0,083 
34 ПРБФ "Комунальник" 0,162 0,162 
35 Кредитна спілка "Добробут" 0,34 - 
36 ПП Воробей О.П. 0,022 - 
37 ПП Сидорівська О.Ф. 0,044 0,044 
38 КП "Полісся" 0,240 - 
39 ПП Стахович Н.В. магазин "Козачок" 0,001 0,001 
40 ПП Герус С.А. 0,098 - 
41 ПП "Термінал-Сервіс" 0,189 - 
42 ПП Ковальчук Ю.В. магазин "Зручний" 0,018 0,018 

43 
ПП Вельчинська А.В. магазин 
"Продукти" 

0,210 0,210 

44 ПП Лисюк С.М. 0,009 - 
45 Церква Ісуса Христа - 0,007 
46 ПП Кучер О.А. меблевий цех 0,210 0,210 
47 Корбейник Г.С, бар4 "Гермес" - 0,185 
48 СП ТОВ "Ріф-1" - 0,73 
49 КУ "Баранівський ЦПСМД" с. Зеремля 0,09 - 

50 
Підприємство райспоживспілки 
"Баранівський ринок" 

0,061 - 

51 ПП "Дем'янко" буфет "Кавярня" 0,108 0,108 

52 ПП Ворошева М.О. 0,198 - 

53 ПП Можейко Т.Ю. 0,034 0,034 
54 ПП Щотова С.П. 0,019 0,019 
55 ПП Коробенко Т.А. магазин "Лілея" 0,006 - 
56 ПП Майструк А.О. 0,019 0,019 
57 ПП Тоненька Н.П 0,107 - 

58 Управління надання соціальних послуг 0,016 0,016 

59 ТОПЛІЙТРЕЙ магазин "Наш Край" - 0,296 
60 ПП Салюк А.В. - 0,028 
61 ПП "ЕКОВА" - 0,483 
62 ТОВ "Молокозавод" - 32,653 
63 ТОВ "Органічний м'ясний продукт" - 1,097 
64 ТОВ "Органік Мілк" 

 
75,480 

III 
Власні потреби у водопровідно-
каналізаційному господарстві 

31,43 12,97 

IV 
Власні виробничі потреби 
підприємства 

0,833 0,827 

Разом 103,000 189,937 
 
 
Директор  КП «Баранівка міськводоканал»                              Ю.С. Деревянко  
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                     № 106 
 
Про встановлення 
Поточних індивідуальних 
технологічних 
нормативів 
 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 23.06.2020 
№ 80. 
про встановлення Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної 
води для потреб комунального підприємства «Баранівка міськводоканал», відповідно до 
підпункту 1пункту „а” статті 30 „Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статті 29 ЗаконуУкраїни „Про питну воду та питне водопостачання, статті 40 Водного 
Кодексу України, наказу Мінрегіонбуду України від 25.06.2014 р. № 179 „Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів 
використання питної води підприємствам, які надають послуги з централізованого 
водопостачання та /або водовідведення” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
03.09.2014 р. № 1063/25839, виконавчий комітет міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для 
потреб комунального підприємства «Баранівка міськводоканал», терміном на 5 років, що 
додаються. 
2. Рішення виконавчого комі№ 73 від 30.03.2017 «Про встановлення Поточних 
індивідуальних технологічних нормативів» вважати таким, що втратило чинність. 
3.Дане рішення набуває чинності з моменту опублікування в засобах масової інформації. 
4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            рішення  

                                                                                                     виконавчого комітету  
                                                                                                 від 30.06.2020 № 106 

                               
 

Поточні індивідуальні технологічні нормативи 
використання питної води комунального підприємства «Баранівка міськводоканал»  

    

№  
з/п 

Складові поточного індивідуального технологічного 
нормативу використання питної води 

Поточні ІТНВПВ 

тис.м3/рік 
м3/1000 поданої 

питної води 
1 2 3 4 

1.Поточні ІТНВПВ у водопровідному господарстві 

1.1 Витоки води 20,72 233,07 

1.1.1 Витоки води при підйомі та очищенні 0,0 0,0 

1.1.2 Витоки пов'язані з аваріями на трубопроводах 0,15 1,67 

1.1.3 Сховані витоки води з водопровідних мереж 9,48 106,67 

1.1.4 Витоки з ємнісних споруд 3,79 42,66 

1.1.5 Витоки через нещільності арматури 7,30 82,07 

1.1.6 Витоки на водозбірних колонках 0,0 0,0 

1.2 Необліковані витрати води 4,10 45,98 

1.2.1 На приладах обліку 1,78 20,0 

1.2.2 Невідповідність норм водоспоживання 0,48 5,37 

1.2.3 Ненсанкціонований розбір води 1,07 12,0 

1.2.4 На протипожежні цілі 0,77 8,61 

  Всього втрат 24,82 279,05 

 
Всього технологічні витрати води 9,77 109,88 

1. 1 Технологічні витрати на виробництво питної води 6,68 75,14 

 1.1.1 на промивку свердловин 0,20 2,25 

1.1.2  на промивку фільтрів знезалізнення 6,48 72,89 

1.1.3 на обслуговування іншого очисного обладнання 0,0 0,0 

1.1.4  на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії 0,0 0,0 

1.1.5 на  спеціальні методи очищення питної води 0,0 0,0 

1.2.0 Технологічні витрати на транспортування води 2,70 30,40 

1.2.1 На планову дезінфекцію і промивку мережі 1,90 21,40 

1.2.2 На власні потреби насосних станцій 0,0 0,0 

1.2.3 На обмивання і дезінфекцію РЧВ 0,80 9,00 

1.3.0 На допоміжних об'єктах 0,02 0,21 

1.4.0 На господарсько-питні потреби робітників 0,30 3,38 

1.5.0 На утримання ЗСО та приміщень 0,07 0,75 

  Всього у пункті 1: 34,59 388,93 

2. Поточні ІТНВПВ у каналізаційному господарстві: 

2.1.1 На збір та транспортування стічних вод 0,00 0,00 

2.1.2. На роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії 0,00 0,00 

2.1.3 На господарсько-питні потреби робітників 0,24 2,74 

  Всього у пункті  2:  0,24 2,74 



 

 

3. Поточний ІТНВПВ для підприємства 

  

ІТНВВ у водопровідному господарстві 34,59 388,93 

ІТНВВ у каналізаційному господарстві  0,24 2,74 

РАЗОМ:  34,83 391,67 
     
 
Директор  КП «Баранівка міськводоканал»                                                Ю.С.Деревянко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

30.06.2020                                                                                                                          № 107 
 
Про затвердження Програми 
розвитку Баранівського міжшкільного  
ресурсного центру 

Розглянувши лист №10-20 від 19 червня 2020 від ГО “Інститут громадянського 
суспільства”, партнера Баранівської міської ради в реалізації проєкту “Молодіжний кластер 
органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ”, керуючись ст. 32, ст 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ “Про загальну середню освіту”, Положення 
про міжшкільний ресурсний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки 
України від 09.11.2018  № 1221,  виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Програму  розвитку Баранівського міжшкільного ресурсного центру на 
2020-2021 роки (Додаток 1) 

2. Доручити відділу освіти Баранівської міської ради та Баранівському МРЦ:  
1) Прийняти до виконання Програму розвитку  Баранівського МРЦ в рамках 
реалізації проєкту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської 
ОТГ» (грантова угода ENI/2017/ 392-857). 
2) Щоквартально інформувати міського голову та двічі на рік (за 
результатами 6 місяців та 12 місяців) виконком про реалізацію Програми 
розвитку Баранівського МРЦ.  
3) Щорічно подавати Баранывському міському голові або  уповноваженому 
ним  представнику письмовий звіт про виконання Програми діяльності 
Баранівського МРЦ, який надсилати до 20 числа першого місяця  року. 

 
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 

30.06.2020                                                                                                                          № 108  
 
Про доцільність позбавлення 
батьківських прав 

 
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.11, 

ст.12, ст.231 Законом України «Про охорону дитинства», ст.19, 150, 155, 157, 164, 180 
Сімейного кодексу України, Порядком провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 року №866, враховуючи рекомендацію комісії з питань 
захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради (протокол №10 від 
26.06.2020р.), заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей міської ради 
(додаток 1), виконавчий комітет міської ради 

  
  
ВИРІШИВ: 
 
 1. Вважати за доцільне позбавити батьківських прав Нічпальського Василя 
Сергійовича, ХХХХХ р.н. відносно ХХХХХ, ХХХХ р.н. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 
 
 
 
Міський голова                                                                                   А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Додаток 1 
до рішенням виконавчого 
комітету міської ради 
від 30.06.2020 № 108 
 

Інформація служби у справах дітей міської ради  
про доцільність позбавлення батьківських прав 

 
На засіданні виконавчого комітету міської ради 27.05.2020 року прийнято рішення про 

доцільність позбавлення батьківських прав Ковальчук Зоряни Володимирівни, ХХХХ р.н. 
відносно ХХХХХ, ХХХХ р.н., ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н., Клюхи Богдана 
Юрійовича, ХХХХ р.н. відносно ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. 

Батько старшої доньки Ковальчук З.В. Нічпальський Василь Сергійович з 2014 року 
перебуває в Німеччині (розлучені рішенням Баранівського районного суду від 
07.03.2014р.).  Нічпальський В.С. зареєстрований за адресою: ХХХХХ. 

Згідно довідки ДВС станом на 01.03.2020р. заборгованість по аліментам на утримання 
доньки у Нічпальського В.С. становить 27886,90 грн. Зі слів Яценко О.В. участі у вихованні 
доньки батько не приймає. 

У зв’язку з тим, що батько Нічпальської Вікторії перебуває за кордоном (Німеччина) на 
засіданні виконавчого комітету службі у справах дітей міської ради рекомендовано 
попередити (поштовим способом за місцем реєстрації, засобами телефонного зв’язку) 
Нічпальського Василя Сергійовича, ХХХХ р.н., батька ХХХХХ, ХХХХ р.н. щодо 
відповідальності, встановленої законом за ухилення батьків від виконання батьківських 
обов’язків, що службою виконано та винести розгляд питання щодо виховання та 
утримання Нічпальським В.С. малолітньої ХХХХХ. на чергове засідання виконавчого 
комітету міської ради (30.06.2020 року). 

За місцем реєстрації Нічпальського В.С., ХХХХХ двічі службою у справах дітей 
надіслано повідомлення про необхідність з’явитися на засідання виконавчого комітету, яке 
відбудеться 27.05.2020р. та 30.06.2020р. За вказаною адресою проживає бабуся Василя 
Сергійовича. 

 Службі у справах дітей відомо, що родичами отримано лист - повідомлення від служби 
про необхідність Нічпальському В.С. з’явитися на засідання виконкому 30.06.2020 року та 
чоловік попереджений про відповідальність за ухилення від виконання батьківських 
обов’язків. Зі слів родичів Нічпальський В.С. за допомогою viber отримав дану інформацію. 

Лист щодо засідання виконавчого комітету 27.05.2020р. повернуто до відправника 
(служба у справах дітей) по причині відсутності Нічпальського В.С. за місцем реєстрації. 

25.06.2020р. у телефонному режимі (viber) Нічпальський В.С. інформував службу у 
справах дітей, що не може з’явитися на засідання 30.06.2020р. у зв’язку із карантинними 
заходами, неможливістю перетнути кордон. Вкотре інформував, що сплатить 
заборгованість по аліментам після завершення карантину та буде налагоджувати відносини 
з донькою. 

Проте, малолітня Вікторія з народження та по даний час не отримує від батька 
належного догляду, коштів на утримання, засобами телефонного зв’язку батько не 
намагається поговорити, відновити відносини з донькою. 

Відсутність піклування про здоров’я дитини, її фізичний, духовний, моральний 
розвиток свідчить про те, що батько Нічпальський В.С. ухиляється від виконання 
батьківських обов’язків відносно доньки Вікторії.  
 
Начальник служби у справах дітей                                                       І. В. Кучинська 


