
  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01. 2021 р                                                                                                  № 1 

 

Про звіт директора КП «Полісся» про роботу 

та результати діяльності підприємства за 2020 рік 

 

 

Заслухавши інформацію директора КП «Полісся» Строєва І.М. про роботу 

підприємства, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:  

 

 

1. Інформацію  директора КП «Полісся» Строєва І.М. про роботу підприємства 

за 2020 рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати директору КП «Полісся» Строєву І.М. вжити заходів щодо 

запровадження ціноутворення послуг підприємства на конкурентному рівні. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету             Тетяна КРАВЧУК 

  



  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01. 2021 р                                                                                                  № 2 

 

Про звіт директора КП «Водоканал Полісся» про роботу 

та результати діяльності підприємства за 2020 рік 

 

 

Заслухавши інформацію директора КП «Водоканал Полісся» Федулпєвої  . 

про роботу підприємства, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

 

ВИРІШИВ:  

 

 

1. Інформацію  директора КП «Водоканал Полісся» Федулаєвої Л.М. про 

роботу підприємства за 2020 рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати директору КП «Водоканал Полісся» Федулаєвій Л.М.: 

 посилити претензійно-позовну роботу із боржниками; 

 до 01.04.2021 року вжити заходів щодо створення ОСББ селища 

Першотравенськ та передачу йому на баланс житлового фонду. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету             Тетяна КРАВЧУК 

 

 

  

 

 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01. 2021 р                                                                                                  № 3 

 

Про роботу відділу благоустрою 

та житлово-комунального господарства 

Баранівської міської ради за 2020 рік 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства Баранівської міської ради Савчука В.А. про роботу 

відділу за 2020 рік, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:  

 

 

1. Інформацію  начальника відділу благоустрою та житлово-комунального 

господарства Баранівської міської ради Савчука В.А. про роботу відділу за 

2020 рік взяти до відома. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету              Тетяна КРАВЧУК 

 

 

  

 

 

 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01. 2021 р                                                                                                  №4 

 

Про схвалення звіту  про виконання 

Програми соціально-економічного 

розвитку Баранівської міської ради за 2020 рік 

 

 

Заслухавши звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської ради за 2020 рік , керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 

27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:  

 

 

1. Схвалити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської ради за 2020 рік та подати його на затвердження 

чергової сесії міської ради. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету              Тетяна КРАВЧУК 

 

 

  

 

  

 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01. 2021 р                                                                                                  № 5 

 

Про схвалення Програми соціально-економічного 

розвитку Баранівської міської ради на 2021 рік 

 

 

Заслухавши проєкт Програми соціально-економічного розвитку 

Баранівської міської ради на 2021 рік, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 

27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

 

ВИРІШИВ:  

 

 

1. Схвалити проект Програми соціально-економічного розвитку Баранівської 

міської ради на 2021 рік та подати його на затвердження чергової міської 

ради. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету              Тетяна КРАВЧУК 

 

 

  

 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 виконавчого комітету 

 

       21.01.2021 року                                                                     № 6 

 

Про  затвердження мережі груп 

у Першотравенському дошкільному 

навчальному закладі «Мрія» 

 

 

  Відповідно до п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст.19 Закону України 

«Про дошкільну освіту», ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити мережу груп у Першотравенському дошкільному навчальному 

закладі «Мрія». 

2. Уповноважити начальника відділу освіти Баранівської міської ради 

Николишина  Р.З.  внести зміни в штатний  розпис  Першотравенського 

дошкільного навчального закладу «Мрія». 

3. Директору дошкільного навчального закладу (Мельник О.С.) забезпечити 

дотримання вимог Типових штатних нормативів. 

 3. Начальнику відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) 

забезпечити цільове використання бюджетних коштів, виділених на оплату праці, 

теплоносії, харчування дітей та матеріально-технічне забезпечення освітнього 

процесу закладу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Нечипорука Д.В. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету              Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

від 21.01.2021 року №6 

 

 

Мережа груп 

              у Першотравенському закладі дошкільної освіти «Мрія» 

на 2021 рік 

 

№

з/п 

Назва закладу Кількість груп 

1 Першотравенський заклад дошкільної освіти «Мрія» 5 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                  Р.З. Николишин 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 виконавчого комітету 

 

      21 січня 2021 року                                                                     № 7 

 

Про  створення інклюзивної групи 

у Першотравенському дошкільному 

навчальному закладі «Мрія» 

 

  Керуючись ст.20, п.2 ст.25, ст.66 Закону України «Про освіту», ст.32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про 

дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», відповідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами) «Про затвердження 

Положення про дошкільний навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 №104/52 

«Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах», Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації 

діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (Лист МОН України 

«Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 

13.11.2018 №1/9-691), враховуючи звернення батьків дитини з особливими 

освітніми потребами та з метою забезпечення дошкільною освітою дітей з 

особливими освітніми потребами, виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ:  

 

1. Створити інклюзивну групу у  Першотравенському дошкільному навчальному 

закладі «Мрія». 

2. Директору дошкільного навчального закладу  (Мельник О.С.) вжити заходів 

щодо створення  інклюзивної групи. 

 3. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) забезпечити 

виділення бюджетних коштів на функціонування інклюзивної групи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Нечипорука Д.В. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету               Тетяна КРАВЧУК 

  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01. 2021 р                                                                                                  № 8 

 

Про затвердження планових 

калькуляцій по КП «Баранівка міськводоканал»  

по викачці нечистот АС машиною 

 

Керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законами України  «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши 

лист та розрахунок  комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» 

від 17.12.2020 року №2, заслухавши інформацію директора 

КП«Баранівка міськводоканал», виконавчий  комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити по КП «Баранівка міськводоканал» планові калькуляції по 

викачці нечистот АС: 

- для населення – 225,00 грн  за одну машину з пмм по 

місту ( рентабельністю 5%). 

- для бюджетних установ – 56,42 грн. за 1м
3
 ( без  пмм з  рентабельністю 

15%). 

- для інших організацій – 73,58 грн  за 1 м
3
 ( без  пмм 

з  рентабельністю 50%). 

2. Попередні  планові калькуляції по викачці нечистот АС машини, 

що надаютьсяКП«Баранівкаміськводоканал»,затверджені рішеннями виконк

ому від 27.05.2020р.№76, 26.04.2016р. №75 та вважати такими, 

що втратили чинність. 

3. Дане рішення набуває чинності з 01.02.2021 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

Нечипорука. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету              Тетяна КРАВЧУК 

  



  

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01. 2021 р                                                                                                  № 9 

 

Про організацію мобілізаційної  

підготовки та забезпечення проведення  

мобілізації на території Баранівської 

територіальної громади 

 

Відповідно до вимог законів України “Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оборону України”, 

“Про військовий обов’язок і військову службу”, Положення про військово-

транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.12.2000 № 1921 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

17.06.2015 № 405), а також з метою належної організації гарантованого 

проведення  заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів на території 

громади, керуючись п.3 ст.36 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” та з метою підготовки до проведення мобілізації людських і 

транспортних ресурсів на території Баранівської територіальної громади, 

виконавчий комітет міської ради:  

 

ВИРІШИВ:  

 

 1. Для організації оповіщення під час мобілізації в особливий період 

резервістів і військовозобов’язаних та їх призов на військову службу, а 

постачальників транспортних засобів і техніки національної економіки - про 

вилучення (залучення) та поставку транспортних засобів і техніки для 

доукомплектування відповідних команд і партій, створити і підтримувати в 

готовності до застосування за призначенням дільницю оповіщення в приміщенні,  

яке знаходиться за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна 18.             Начальником 

дільниці оповіщення призначити заступника міського голови, персональний склад 

дільниці оповіщення затверджується  розпорядженням міського голови. 

 2. Для організованого та своєчасного оповіщення і збору 

військовозобов’язаних на  пункт попереднього збору Баранівського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, призначити 

відповідальних за оповіщення та збір по старостинським округам: 

2.1 по Берестівському старостинському округу в.о старости Закусило Надію 

Іванівну; 

2.2 по Вірлянському старостинському округу в.о. старости Козира Миколу 

Васильовича; 



2.3. по Жарівському старостинському округу в.о. старости Левчука Миколу 

Михайловича; 

2.4. по Зеремлянському старостинському округу в.о. старости Степанюка Григорія 

Павловича; 

2.5. по Йосипівському старостинському округу в.о. старости Грановського Олега 

Миколайовича; 

2.6. по Кашперівському старостинському округу в.о.старости Муравського 

Володимира Євгеновича; 

2.7. по Марківському старостинському округу в.о. старости Вітюка Володимира 

Васильовича; 

2.8. по Першотравенському старостинському округу  в.о. старости Піщанецьку 

Ларису Олександрівну 

2.9. по Полянківському старостинському округу в. о. старости Ільчук Любов 

Володимирівну; 

2.10. по Рогачівському старостинському округу в.о. старости Дейнека 

Володимира Петровича; 

2.11. по Смолдирівському старостинському округу в.о. старости Гайдайчука 

Миколу Васильовича; 

2.12. по Суємецькому старостинському округу в.о. старости Миська Олександра 

Васильовича; 

2.13. по Ялишівському старостинському округу в.о. старости Лавренчука 

Анатолія Миколайовича. 

3. Відповідальність за підбір, навчання адміністрації і особового складу, 

розгортання, матеріальну базу, підтримання в робочому стані систем зв’язку і 

оповіщення, ведення необхідної документації дільниці оповіщення, покласти на 

секретаря міської ради.  

       4. До складу адміністрації,   дільниці оповіщення, залучати працівників 

апарату міської ради, закладів освіти, культури та жителів відповідних населених 

пунктів, які не підлягають призову під час мобілізації. 

      5. Начальнику дільниці оповіщення, доповіді про хід оповіщення, збору та 

поставки мобілізаційних ресурсів здійснювати згідно календарного плану на 

Баранівський районний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки у встановлені терміни. 

      6. Рекомендувати Баранівському  РТЦК та СП заняття з адміністрацією 

дільниці оповіщення проводити не рідше одного разу на півроку, з особовим 

складом дільниці з практичним розгортанням - не рідше одного разу на рік. 

      7. Провідному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту відділу організаційної роботи Баранівської міської 

ради Зайцю В.А. відпрацювати згідно методичних рекомендацій Баранівського 

РТЦК та СП необхідну  документацію дільниці оповіщення. Негайно вносити 

необхідні зміни в документацію та в склад дільниці оповіщення в разі зміни 

кількісного та якісного складу. 

     8. Оповіщення і збір військовозобов’язаних в особливий період проводити за 

розпорядженням міського голови силами адміністрацій дільниці оповіщення 

картками  первинного обліку в старостинських округах  та повістками 

Баранівського РТЦК та СП. Повістки  в старостинські округи  доставляються 



уповноваженими Баранівської міської ради. 

    9.  З метою якісного та своєчасного оповіщення резервістів, 

військовозабов’язаних, які призиваються та поставляються на доукомплектування 

військ (сил), їх перевезення з сіл на пункт попереднього збору 

військовозобов’язаних, виділити водіїв та техніку із розрахунку: 

9.1. Для оповіщення військовозобов’язаних, резевістів – 3 (три) автомобіля; 

9.2. Для перевезення військовозобов’язаних, резервістів – 4 автобуси; 

       10. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради          Ірина ПРИЙМАК 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету               Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01.2021                                                                                                            № 10                                                                                                     
 

Про затвердження висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради 

 

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

самоврядування в Україні», статтею 12, статтею 23
1 
Закону України «Про охорону 

дитинства», статтями 19, 150, 155, 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 №1 від 20.01.2021 року), 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав Агеєву Тетяну Василівну, 

ХХХХ р.н. (місце реєстрації ХХХХХ, місце фактичного проживання 

ХХХХХ), Христюка Леоніда Андрійовича, ХХХХ р.н. (місце реєстрації та 

фактичного проживання ХХХХХ) відносно дітей ХХХХХ, ХХХХ                                                                                                                                                                                                                                                     

р.н. та ХХХХ, ХХХХ р.н. у зв’язку з ухиленням від виконання своїх 

обов’язків по вихованню дітей, що додається.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Т.В. Кравчук. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради             Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                   Тетяна КРАВЧУК 

 

 

  

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Баранівської міської ради  

від 21.01.2021 №10  

 

Висновок  

органу опіки та піклування міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав  

 

 Органом опіки та піклування Баранівської міської ради розглянуто 

матеріали про позбавлення батьківських прав Агеєвої Тетяни Василівни, ХХХХ 

р.н. та Христюка Леоніда Андрійовича, ХХХХ р.н. відносно дітей ХХХХХ, 

ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. за заявою Агеєвої Любові Михайлівни, ХХХХ 

р.н. 

Заявниця Агеєва Любов Михайлівна, пенсіонерка, проживає за адресою: 

ХХХХ, є бабусею дітей. Разом з нею впродовж останніх двох років проживають 

онуки ХХХХХ та ХХХХХ. Згідно довідки-характеристики Любов Михайлівна 

здійснює належний догляд за онуками, забезпечує їх основні потреби відповідно 

віку, що підтверджується проведеною фахівцем із соціальної роботи управління 

соціального захисту населення міської ради оцінки потреб дитини та її сім’ї.  

Мати дітей Агеєва Тетяна Василівна проживає із співмешканцем за іншою 

адресою: ХХХХХ. Згідно довідки-характеристики за місцем проживання не 

працює, зловживає спиртними напоями, участі у вихованні та утриманні дітей не 

бере. 

Батько дітей Христюк Леонід Андрійович не працює, за місцем проживання 

характеризується посередньо, спиртними напоями не зловживає, є інвалідом 2 

групи з дитинства. Відносини з дітьми підтримує, проте у розмові з ним 

з’ясовано, що самостійно доглядати та утримувати дітей не взмозі. 

ХХХХХ та ХХХХХ є учнями Суємецької ЗОШ I-II ступенів. Відповідно 

характеристик з місця навчання діти характеризуються веселими, товариськими, 

відповідальними учнями. Батьки не приділяють належної уваги вихованню та 

навчанню дітей, навчанням цікавиться виключно бабуся Агеєва Л.М., 

систематично спілкується з вчителями, відвідує батьківські збори. 

У ході бесіди з дітьми, службою у справах дітей міської ради з’ясовано, що 

мати Агеєва Т.В. не піклується про них, матеріально не утримує, недостатньо з 

ними спілкується, веде неналежний, з їх слів неправильний спосіб життя. Щодо 

батька думка дітей інша, а саме з батьком підтримується позитивний зв’язок, але 

проживати з батьком не бажають по причині його безпорадності. 

На засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

міської ради 20.01.2021 року Агеєва Т.В. та Христюк Л.А. з’явилися, підтвердили 

відсутність належного догляду за дітьми, у процесі бесіди з батьками членами 

комісії не отримано інформації, яка б свідчила про бажання та їх намір змінити 

свою поведінку та спосіб життя в інтересах дітей.     

 Зазначені факти свідчать про свідоме нехтування батьками своїх обов’язків 

щодо дітей, ігнорування потреб дітей впродовж багатьох років. 

 Враховуючи вищесказане, рекомендацію комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті міської ради (протокол №1 від 20.01.2021 року), 

з метою захисту прав та інтересів дітей, орган опіки та піклування Баранівської 



міської ради вважає за доцільне позбавити батьківських прав Агеєву Тетяну 

Василівну, ХХХХ р.н., Христюка Леоніда Андрійовича, ХХХХ р.н. відносно дітей 

ХХХХХ, ХХХХ р.н. та ХХХХХ, ХХХХ р.н. у зв’язку з ухиленням від виконання 

своїх обов’язків по вихованню дітей.  

 

 

 Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

  

  



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

21.01.2021                                                                                                       №   11                                                                                  

Про затвердження висновку 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про надання згоди на поміщення до психоневрологічного  

закладу для соціального захисту 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 

Закону України «Про психіатричну допомогу», постановою КМУ від 26.06.2019р. 

№ 576 «Порядок надання соціальних послуг особам з інвалідністю, які 

страждають на психічні розлади», розглянувши рішення Баранівського районного 

суду Житомирської області від 02 серпня 2011 р. щодо визнання ХХХХХ 

недієздатним, висновок лікарської – консультативної комісії комунального 

некомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 

Баранівської міської ради від 22.12.2020 р. № 2500, проект висновку органу опіки 

та піклування Баранівської міської ради про надання згоди на поміщення до  

психоневрологічного закладу для соціального захисту, виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування  Баранівської міської 

ради про надання згоди на поміщення до психоневрологічного закладу для 

соціального захисту ХХХХХ, ХХХХ р.н., що додається. 

2. Зобов’язати опікуна Гринь Оксану Юріївну, після поміщення до 

психоневрологічного закладу для соціального захисту її підопічного, ХХХХХ, 

ХХХХ р.н., згідно п.1 ст.72 Цивільного Кодексу України дбати про збереження та 

використання майна підопічного в його інтересах. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Т.В.Кравчук. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради             Ірина ПРИЙМАК 

 

Керуючий справами  

(секретар)виконавчого комітету                                Тетяна КРАВЧУК 

  

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                               № 11 від 21.01.2021р.  

                                           

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування  Баранівської міської ради  

про надання згоди на поміщення до психоневрологічного закладу для 

соціального захисту ХХХХХ, ХХХХ р.н. 

 
Розглянувши заяву Гринь Оксани Юріївни, ХХХХ р.н., опікуна, жительки ХХХХХ 

про надання згоди органу опіки та піклування на поміщення до психоневрологічного 

закладу  ХХХХХ, ХХХХ р.н. та заслухавши інформацію представника управління 

соціального захисту населення, розглянувши необхідний пакет документів з’ясовано 

наступне:  

ХХХХХ  з 1985 року є інвалідом дитинства 1   групи безтерміново. Встановлений 

діагноз: глибока розумова відсталість в ступені ідіотії з порушенням поведінки, 

мовлення, повною загальною та соціальною дезадаптацією. В 2011 році Баранівським 

районним судом Житомирської області ХХХХХ., ХХХХ року народження, визнано 

недієздатним. Останнім часом Олег став вести себе більш агресивно, що несе загрозу 

як родичам так і оточуючим. В зв’язку з своїм фізичним станом опікун не  в змозі з ним 

впоратись. 

Виходячи з вищевказаного,  керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про психіатричну допомогу», 

постановою КМУ від 26.06.2019р. № 576 «Порядок надання соціальних послуг особам з 

інвалідністю, які страждають на психічні розлади», згідно рішення Баранівського 

районного суду Житомирської обл. від 02 серпня 2011 р.  щодо визнання ХХХХХ 

недієздатним, висновка лікарської – консультативної комісії  комунального 

некомерційного підприємства «Баранівської центральної районної лікарні» Баранівської 

міської ради від 22.12.2020р.№ 2500, орган опіки та піклування  Баранівської міської 

ради вважає за доцільне: 

 1. Надати опікуну рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 

21.01.2021 року № 11  «Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 

надання згоди на поміщення до психоневрологічного закладу для соціального захисту» 

ХХХХХ, інваліда з дитинства 1  групи, недієздатного, до психоневрологічного закладу 

для соціального захисту. 

 2. Згідно п.1 ст.72  «Цивільного кодексу України» зобов’язати опікуна після 

поміщення ХХХХХ до психоневрологічного закладу для соціального захисту дбати  про 

збереження та використання майна підопічного в його інтересах.  

 

Міський голова                           Олександр МІГЕЙ 
  
  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 виконавчого комітету 

 

       21.01.2021 року                                                                     № 12 

 

Про встановлення вартості харчування  

у закладах освіти міської ради на 2021 рік 

 

            На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», керуючись 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 «Про 

затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі 

змінами), з метою забезпечення дітей, які здобувають освіту у комунальних 

закладах освіти міської ради повноцінним збалансованим харчуванням, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

      1. Затвердити розрахунок вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Баранівської міської ради згідно з додатком. 

2. Встановити з 01 лютого 2021 року батьківську плату за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти: 

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

день; 

- селищ та сіл Баранівської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі, 

що становить 40 відсотків від вартості харчування на день. 

3. Збільшити витрати на харчування дітей у закладах дошкільної освіти міської 

ради в літній оздоровчий період з 01.06.2021 на 10 відсотків для придбання 

свіжих овочів і фруктів. 

4. Встановити, що у 2021 році вартість харчування у комунальних закладах 

загальної середньої освіти Баранівської міської ради в середньому становить 15 

грн. 00 коп. 

Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах 

освіти шляхом зменшення на 100% її розміру:  

      - дітям – сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування;  

      - дітям з особливим освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

      - дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

   - дітям із сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні ООС, та сімей 

військовослужбовців загиблих в зоні ООС, та тих, що мають посвідчення 

учасника бойових дій. 



 5. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти у розмірі 50% для дітей батьків, у сім’ях яких виховується троє 

і більше дітей (за заявами батьків). 

       6. Управлінню соціальних захисту міської ради (Нікітчина Н.В.) спільно з 

директорами закладів загальної середньої освіти Баранівської міської ради 

сформувати списки учнів, які перебувають у складних житєвих обставинах. 

       7. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.) доручити директорам закладів 

освіти міської ради забезпечити контроль за даними здобувачами освіти щодо їх 

харчування під час освітнього процесу та своєчасно інформувати службу у 

справах дітей та сім’ї управління соціального захисту міської ради про виявлені 

недоліки. 

      8. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) надати пропозиції 

стосовно надання пільг з харчування на кожне чергове засідання виконавчого 

комітету міської ради після виявлених фактів. 

      9. Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2020 р. №17 «Про 

встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2020 рік» та 

від 27.02.2020 №49 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №17 від 

31.01.2020 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради 

на 2020 рік» вважати такими, що втратили чинність. 

     10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого органу ради Нечипорука Д.В. 

 

 

  Заступник міського голови 

  з питань діяльності виконавчих 

  органів ради             Ірина ПРИЙМАК 

 

 

   Керуючий справами (секретар)      

   виконавчого комітету                                                                Тетяна КРАВЧУК 

 



 

 

Додаток до 

рішення виконавчого 

комітету 

від 21.01.2021   № 12 

 

 
Розрахунок вартості харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади 
 

 

 

 
 

Фактична 

вартість 

Діти від 1 до 3-х років, вартість 

одного дітодня, грн. 

Діти від 3-х до 6-7 років, 

вартість одного дітодня, грн. 

Всього: 28,85 37,37 
 
 

Батьківська плата по місту 60% -  17,30 22,50 

Батьківська плата по селищах та 
селу 40% -  

11,54 14,95 

 

 

 

 

                  Головний бухгалтер                                           Наталія ТЕРЕЩЕНКО 

  



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01.2021                                                                                     №13 

 

Про встановлення знижки на оплату  

за тимчасове користування місцями  

для розташування об’єктів зовнішньої реклами  

 

      Розглянувши клопотання ПП «Рекламно виробниче агентство «Ідея – 

Студія» про встановлення знижки на оплату за тимчасове користування 

місцями для розташування об’єктів зовнішньої реклами соціального змісту 

щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 керуючись 

пп.7 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.16 Закону України 

«Про рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. 

№2067, рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради №106 від 

19.06.2014 року «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за 

тимчасове використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Баранівка», 

враховуючи пункт 4.4 Договору на право тимчасового користування місцями 

для розміщення об’єктів зовнішньої реклами від 04.04.2019 року № 116 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Встановити знижку в розмірі 50 % оплати за тимчасове користування місцями 

для розташування об’єктів зовнішньої реклами на яких розміщена соціальна 

реклама щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, від 

суми відповідно до розрахунку в Договорі від 04.04.2019 року № 116, терміном 

з 01.02.2021р по 01.06.2021р. 

 

2. Відділ бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) 

провести розрахунок відповідно до пункту 1 даного рішення. 

 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради             Ірина ПРИЙМАК 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)      

виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

21.01.2021                                                                                                   №14 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяву громадянина 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 ХХХХХ, який належить на праві 

власності  Єзерському Валерію Людвіговичу нову поштову адресу: 

«ХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

2. Зобов’язати Єзерського В.Л. внести зміни до інвентаризаційних та 

правовстановлюючих документів. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак 

І.В. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради             Ірина ПРИЙМАК 

 

 

Керуючий справами (секретар)      

виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК 
 


