
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

31.05.2021                                                                                                                      № 87 
 
Про затвердження лімітів 
водоспоживання та водовідведення 
абонентам  КП «Баранівка міськводоканал»  
( смт. Першотравенськ, басейн р.Хомора) 

 
 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал»  від 31.05.2021 
р. № 54 про затвердження лімітів водоспоживання та водовідведення абонентам 
комунального підприємства, керуючись ст. ст. 28,40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом 
України «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 КП «Баранівка 
міськводоканал» терміном 5 років, що додаються. 

2. Дане рішення набуває чинності з моменту опублікування в засобах масової 
інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Д. В. Нечипорука.  

 
 
 
 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 

 
Керуючий справами виконкому  
(секретар) виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            рішення  
                                                                                                     виконавчого 

комітету  
                                                                                                від 31.05.2021 №87 

ЛІМІТИ 
ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ АБОНЕНТАМИ  

КП «БАРАНІВКА МІСЬКВОДОКАНАЛ» ( СМТ. ПЕРШОТРАВЕНСЬК БАСЕЙН Р. 
ХОМОРА) 

(найменування первинного водокористувача) 
    

№ 
з/п 

Абоненти 
Використання води, 

тис.м3/рік 

Скид стічних вод 
після біологічної 
очистки на поля 

фільрації, тис.м3/рік 
1 2 3 4 
I. Населення  20,000 17,00 

II. 
Підприємства і організації усього,в 
тому числі: 

2,483 5,335 

1. ТОВ «Альянс ТЕХФАРФОР»      1,000 3,85 
2. Першотравенський ліцей                0,600 0,600 
3. ДНЗ«Мрія»                                   0,345 0,345 
4. Пешотравенський старостинський округ 0,055 0,055 
5. ВПЗ «Укрошта «УПЗ-4»               0,014 0,014 
6. СП у формі ТОВ «Ріф-1»              0,086 0,086 
7. ПП Андрушко В.Ю.                      - 0,070 
8. ТОВ «Гемопласт полісся»            0,01 0,01 
9. Аптека «Сальве»                           0,012 0,012 
10. ФОП Павлійчук І.В.                    0,055 0,055 
11. ПП Ізюмнікова А.В. 0,05 0,05 
12. ПП Ятлук Р.О. 0,041 0,041 
13. ПП Свінціцька О.А. 0,002 0,002 
14. ПП Собченко В.Г. 0,018 0,018 
15. ПП Прилепська В І. 0,003 0,003 
16. ПП Фомюк А.М. 0,013 0,013 
17. ПП Лукієнко Л.К. 0,008 - 
18. ПП Трапезнікова Т.П. 0,044 0,044 
19. ПП Камінська Н.І. 0,006 0,006 
20. Церква християн 0,005 0,005 
21. Баранівський центр ПМСД 0,034 - 
22. ПП Харчук І.В.                             0,082 0,1 

III. 
Власні потреби у водопровідно-
каналізаційному господарстві 

5,319 2,791 

IV. 

Власні  потреби працівників не 
задіяних у водопровідно-
каналізаційному господарстві 
підприємства 

0,216 0,216 

Разом 28,018 25,342 
Керуючий справами виконкому  
(секретар) виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

                                                                                                                    № 88 
 
31.05.2021р 
 
Про встановлення 
поточних індивідуальних 
технологічних нормативів 
КП «Баранівка міськводоканал»  
( смт. Першотравенськ, басейн р.Хомора) 
 

Розглянувши клопотання директора КП «Баранівка міськводоканал» від 
31.05.2021 р №54  про встановлення поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води для потреб комунального підприємства 
«Баранівка міськводоканал», відповідно до підпункту 1 пункту „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.Дане рішення набуває чинності з моменту опублікування в засобах масової 
інформації. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Д.В.Нечипорука 
 
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 

 
Керуючий справами виконкому                                       Тетяна КРАВЧУК 
 
 
 
 
 



                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            рішення  

                                                                                                     виконавчого комітету  
                                                                                                 від 31.05.2021 № 88 

 
 
 

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
ПИТНОЇ ВОДИ КП «БАРАНІВКА МІСЬКВОДОКАНАЛ»  

( СМТ. ПЕРШОТРАВЕНСЬК БАСЕЙН р. ХОМОРА) 
 

№  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 2,479 124,55 
1.1.1 Витоки води при підйомі та очищенні 0,020 1,0 
1.1.2 Пов'язані з аваріями на трубопроводах 0,597 30,00 
1.1.3 Сховані витоки води з водопровідних мереж 1,404 70,55 
1.1.4 Витоки з ємнісних споруд 0,060 3,00 
1.1.5 Витоки через нещільності арматури 0,398 20,00 
1.1.6 Витоки на водозбірних колонках 0,000 0,0 
1.2 Необліковані витрати води 0,660 33,16 

1.2.1 На приладах обліку 0,398 20,0 
1.2.2 Невідповідність норм водоспоживання 0,004 0,19 
1.2.3 Ненсанкціонований розбір води 0,239 12,0 
1.2.4 На протипожежні цілі 0,019 0,97 

  Всього втрат 3,139 157,71 
1.3 Технологічні витрати води 2,180 109,54 

 1.3.1 Технологічні витрати на виробництво питної 
води 

1,008 50,65 

1.3.1.1  Витрати води на промивку свердловин 0,120 6,03 
1.3.1.2  на промивку фільтрів знезалізнення 0,888 44,62 

 1.3.1.3 
Витрати води на роботу хіміко-бактеріологічної 

лабораторії 
0,000 0,00 

1.3.1.4 
на інші технологічні витрати воді при підйомі та 

очищені 
0,000 0,0 

1.3.2 Технологічні витрати на транспортування води 0,963 48,39 
1.3.2.1 На планову дезінфекцію і промивку мережі 0,803 40,35 
1.3.2.2 На власні потреби насосних станцій 0,000 0,0 
1.3.2.3 На обмивання і дезінфекцію РЧВ 0,160 8,04 
1.3.3 На допоміжних об'єктах 0,008 0,40 
1.3.4 На господарсько-питні потреби робітників 0,171 8,59 
1.3.5 На утримання ЗСО та приміщень 0,030 1,51 

  Всього у пункті 1: 5,319 267,25 
2. Поточні ІТНВПВ у каналізаційному господарстві: 

2.1.1 На збір та транспортування стічних вод 0,000 0,00 



2.1.2. На роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії 0,000 0,00 
2.1.3 На господарсько-питні потреби робітників 0,000 0,00 

  Всього у пункті  2:  0,000 0,00 
3. Поточний ІТНВПВ для підприємства 

  
ІТНВВ у водопровідному господарстві 5,319 267,25 
ІТНВВ у каналізаційному господарстві  0,000 0,00 

РАЗОМ:  5,319 267,25 
 
 
Керуючий справами виконкому  
(секретар) виконавчого комітету                                     Тетяна КРАВЧУК 
 

                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
     31.05.2021                                                                                                                           №89 

   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 квартирі в м. Баранівка вул. Лісництво, кв.2, яка належить на 
праві спільної сумісної власності ХХХХХХХ,  нову поштову адресу: «вул. 
Лісництво, 3, кв.2, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти квартирі в м. Баранівка вул. Лісництво, кв.3, яка належить на 
праві власності, ХХХХХХХХХХ,  нову поштову адресу: «вул. Лісництво, 3, 
кв.3, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви 
ХХХХХХХ. 
3. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Богдана Хмельницького, 
4, який належить на праві власності ХХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: 
«вул. Богдана Хмельницького, 4-А, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням 
нумерації. 
4. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Партизанська, 31, який 
належить на праві власності ХХХХХХХ (нині покійній) нову поштову адресу: 
«вул. Партизанська, 41, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, 
згідно заяви ХХХХХХХ. 
5. Присвоїти квартирі в м. Баранівка 1 пров. Польовий, 10, кв.1, яка належить 
на праві спільної сумісної власності ХХХХХХХХХ,  нову поштову адресу: 
«вул. Вишнева, 3, кв.1, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
6. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка 2 пров. Івана Франка, 3, який 
належить на праві власності ХХХХХХ нову поштову адресу: «2 пров. Івана 
Франка, 3-А, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
7. Присвоїти квартирі в м. Баранівка І пров. Польовий, 8, кв.1, яка належить на 
праві спільної сумісної власності ХХХХХХХХ,  нову поштову адресу: «І пров. 
Польовий, 8а, кв.1, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 



8. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка для оформлення права 
власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров. Ярослава Мудрого, 17, 
м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
9. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка І пров. Польовий, 10 для 
оформлення права власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров. 
Польовий, 10а, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
10. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка І пров. Садовий, 21, який 
належить на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «І пров. 
Садовий, 35, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
11. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка вул. Ярослава Мудрого, 26, 
який належить на праві власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. 
Ярослава Мудрого, 19, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
12.  Зобов’язати ХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 
13.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
 
 
Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Житомирської області 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

31.05.2021                                                                                                                           
№90 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  

Розглянувши заяви Сидорівської О.Ф., Проковського А.О. про надання 
дозволу на встановлення тимчасових споруд, керуючись ст. 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про основи 
містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності», виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр. Сидорівській Олені Федорівні, яка зареєстрована по ХХХХХХ, 
на встановлення трьох зблокованих тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Соборна, 4, в м. Баранівка, Житомирської 
області. 
2. Надати дозвіл гр. Проковському Анатолію Олександровичу, який зареєстрований 
по ХХХХХХХХ, на встановлення однієї  тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Парфірова, в смт. Першотравенськ, 
Житомирської області. 
3. Зобов’язати Сидорівську О.Ф., Проковського А.О.: 

1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначеної 
тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування, 
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 
міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою 
прилеглої території (на топографо-геодезичній основі М 1:500) та 
встановлювати тимчасову споруду у повній відповідності до паспорта 
прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасових споруд. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
Міський    голова                                                                 Олександр МІГЕЙ 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету             Тетяна КРАВЧУК 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
31.05.2021                                                                                                                           №91 

Про надання дозволу на встановлення 
намету в місті Баранівка 
 

Розглянувши клопотання служителя Місії «Вефіль» Чубара Григорія 
Миколайовича про надання дозволу на розміщення намету в місті Баранівка, 
керуючись пп. б п. 13 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл в особі служителя Місії «Вефіль» Чубару Г.М. на 
встановлення намету в місті Баранівка по вул. Звягельська – в районі магазину 
«Наш Край» що п’ятниці з 31 травня 2021 року до 31 грудня 2021 року 
включно. 
2. Зобов’язати служителя Місії «Вефіль» Чубару Г.М. укласти договір на 
вивезення сміття з Баранівською міською радою.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету             Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.05.2021                                                                                                                           №92 

Про уточнення фактичного  
розташування житлового будинку 

Розглянувши заяву гр. Цімошинської Валентини Володимирівни про 
уточнення фактичного розташування житлового будинку, керуючись ст.31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Визнати 56/100 частин житлового будинку ХХХХХХ, який належить 
Цімошинській В.В., згідно виписки з рішення Баранівського районного суду 
Житомирської області від ХХХХ. як такий, що фактично знаходиться по 
ХХХХХХХХ. 
2.   Зобов’язати Цімошинську В.В., 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. 
 

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2021                                                                                         № 93 
 
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 1статті 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, 
враховуючи висновок житлової комісії (протокол від 28.05.2021р. №4), 
розглянувши подання служби у справах дітей Баранівської міської ради, 
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 Літвіненка Максима  
Віталійовича, ХХХХ р.н., що зареєстрований за адресою смт. ХХХХХХХ ; 
           2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Кравчук Т.В.. 
 
 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами  
(секретар)виконавчого комітету                                    Тетяна  КРАВЧУК 
 



                                                                                                            

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
31.05. 2021 року                                                            №94 

 

 Про запровадження  послуги з 
 патронату над дитиною у Баранівській міській громаді  
    

        На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальні послуги», «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 
16.03.2017 р. № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», від 
01.06.2020р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», виконавчий 
комітет міської ради. 

ВИРІШИВ: 

   1. Запровадити  послугу з патронату над дитиною у  Баранівській   міській 
громаді. 

  2. Організацію надання послуги  патронату над дитиною покласти на 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Нікітчина Н.В.). 
 
 3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) вжити 
заходи щодо захисту прав дітей, яких влаштовано в сім’ю патронатних 
вихователів. 

4. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р. З.) забезпечити 
права дітей, влаштованих до сім’ї патронатних вихователів,  на здобуття 
освіти відповідно до віку дитини (дітей), а у разі потреби забезпечити 
індивідуальне навчання, позашкільну зайнятість. 

5. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Баранівської міської ради (Осіпчук В.В.) забезпечити 



здійснення диспансерного нагляду за дітьми, які влаштовані до сім’ї 
патронатних вихователів. 

6. Рекомендувати відділу поліцейської діяльності №1 (м.Баранівка) Новоград-
Волинського РВП ГУНП в Житомирській області (Більський М.В.) надавати 
допомогу суб’єктам соціальної роботи з дітьми та їх сім’ями, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, з метою забезпечення найкращих інтересів 
дитини у межах своїх повноважень. 

7. Забезпечити щомісячний обмін інформацією про дотримання прав дітей, 
яких влаштовано в сім’ю патронатних вихователів, службою у справах дітей 
Баранівської міської ради, управлінням соціального захисту населення, 
комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-
санітарної допомоги», відділами освіти та поліцейської діяльності №1 
(м.Баранівка) Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області. 
 
8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника  з питань 
діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
 
 
  
 Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                       Тетяна КРАВЧУК 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2021 р                                                                                                              № 95                                               

 

Про висунення кандидатури  

Свінтіцької Марії Юзефівни  

на присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» 

Керуючись Законом України «Про державні нагороди», ст. 39 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента 
України №476 “Про почесні звання України”, №138/2003 “Про порядок 
представлення до нагородження та вручення державних нагород України”, 
№284/2016 «Про внесення змін до Положення про почесні звання України», 
розглянувши заяву Свінтіцької М.Ю. з необхідними документами, 
враховуючи рішення комісії по визначенню кандидатур на присвоєння 
почесного звання України «Мати-героїня» (протокол №3 від 27.05.2021р.), 
виконавчий комітет Баранівської міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Висунути кандидатуру Свінтіцької Марії Юзефівни, ХХХХ 
жительки ХХХХХХХ на присвоєння почесного звання України 
«Мати-героїня». 

2. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) направити 
клопотання та нагородний лист до Новоград-Волинської районної 
державної адміністрації щодо присвоєння Свінтіцькій М.Ю. 
почесного звання України «Мати-героїня». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Кравчук Т.В. 

          

Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ  

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                 Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2021 р.                                                                                                 № 96                    

Про затвердження висновку 
органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради 
про доцільність позбавлення 
батьківських прав  

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 19, статтею 164, статтею 165 
Сімейного кодексу України, Порядком провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, 
розглянувши проект висновку органу опіки та піклування Баранівської міської 
ради про доцільність позбавлення батьківських прав, враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини від 27.05.2021 року, виходячи з 
найкращих інтересів дитини та захисту її права на належне виховання, 
утримання та догляд, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 
ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Матвійчука 
Олександра Васильовича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХХХ батьківських 
прав відносно дочки ХХХХХХХХХ у зв’язку з ухиленням від виконання своїх 
обов’язків по вихованню дитини.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.  

          

      Міський голова                                                                   Олександр Мігей  

 

      Керуючий справами (секретар)  

      виконавчого комітету                                                            Тетяна Кравчук 



                                     Додаток до рішення  

                                                                                  виконавчого комітету № 96 
від 28.05.2021 р.  

  

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

 

  Ухвалою Баранівського районного суду Житомирської області від 
22.04.2021 року відкрито загальне позовне провадження у справі за позовом 
Волошиної Галини Степанівни до Матвійчука Олександра Васильовича, третя 
особа – орган опіки та піклування Новоград-Волинської районної державної 
адміністрації про позбавлення батьківських прав та встановлення піклування 
над неповнолітньою дитиною. Вищезазначеною ухвалою суду залучено до 
участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмета 
спору  орган опіки та піклування Баранівської міської ради з метою надання 
висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. 

 В змісті позовної заяви Волошина Г.С. зазначає, що її дочка Матвійчук 
Наталія Миколаївна, ХХХХ р.н. та Матвійчук Олександр Васильович, ХХХХ 
р.н. перебували в зареєстрованому шлюбі з 29.06.2004 року. Від шлюбу у них 
26.02.2005 року народилася дочка ХХХХХХХ. Заочним рішенням Новоград-
Волинського міськрайонного  суду Житомирської області від ХХХХХХХ 
шлюб  між Матвійчуком О.В. та Матвійчук Н.М. розірвано, а неповнолітню 
дочку ХХХХХХХ, залишено на виховання матері. Також  відповідно до 
виконавчого листа №ХХХХХХХХ, виданого Новоград-Волинським 
міськрайонним судом 10.09.2012 року Матвійчук О.В. повинен сплачувати 
аліменти на утримання дочки ХХХХХХ в твердій грошовій сумі  по 500 грн. 
щомісячно. Однак, робив це не систематично  і в неналежному розмірі, а 
останнім часом припинив сплачувати аліменти. 22.11.2020 року 
Матвійчук Н.М. померла. Матвійчук О.В. проживає окремо, не цікавиться 
життям неповнолітньої дочки ХХХХХХХХ, не опікується нею, матеріально 
не утримує, не спілкується з нею, не з’являється за місцем проживання дитини, 
не з’являється до школи, свідомо ухиляється від виконання своїх батьківських 
обов’язків. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 
зазначеної справи. 

Встановлено, що неповнолітня ХХХХХХХХХ є онукою Волошиної Г.С. 
та після смерті 22.11.2020 року матері Матвійчук Н.М. виховується в її сім’ї. 



Матвійчук О.В. є бувшим чоловіком померлої дочки заявниці та батьком цієї 
дитини. 

 Згідно довідки №169 від 29.03.2021 року, виданої виконкомом 
Брониківської сільської ради, ХХХХХХХ дійсно зареєстрована і фактично 
проживає в ХХХХХХХ разом з бабусею Волошиною Галиною Степанівною 
та дідусем Волошиним Миколою Вікторовичем і знаходиться на їх утриманні 
з моменту смерті матері. 

 Згідно довідки виданої Яворівською ЗОШ 1-ІІІ ступенів відділу освіти, 
молоді та спорту Брониківської сільської ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області, Матвійчук О.В., батько ХХХХХХХ не бере жодної 
участі в навчанні та вихованні дитини. 

26.02.2021 року службою у справах дітей здійснено обстеження умов 
проживання Матвійчука Олександра Васильовича, ХХХХ  р.н. за адресою: 
ХХХХХХХХХХХХХ, який по вказаній адресі зареєстрований та проживає з 
батьками Матвійчуком Василем Олександровичем, ХХХХ р.н. та Матвійчук 
Лідією Володимирівною, ХХХХ р.н. 

Будинок у задовільному стані, облаштований необхідними меблями та 
побутовими приладдями. Санітарний стан підтримується. В наявності часткові 
комунальні зручності. Для виховання та розвитку дитини створені належні 
умови. Проте, Матвійчук Л.В. повідомила, що її син, батько неповнолітньої 
зловживає алкоголем, що призводить до постійних конфліктів між ними. 
Останнім часом така ситуація в сім’ї набрала системного характеру. Останній 
ніде не працює, іноді має тимчасові заробітки.   

Разом з тим, Матвійчук Л.В. зазначила, що не має можливості 
утримувати та виховувати онуку, оскільки важко хворіє та у зв’язку з іншими 
сімейними обставинами.  

19.05.2021 року здійснено черговий у сім’ю Матвійчука О.В., останній 
був з ознаками алкогольного сп’яніння. В ході бесіди з ним з’ясовано, що він 
погоджується на позбавлення його батьківських прав, так як не має бажання 
та можливості постійно виховувати та утримувати свою дочку, про що написав 
письмове погодження.  

Наявна заборгованість по сплаті аліментів на дитину.  

Враховуючи вищезазначене, орган опіки та піклування Баранівської 
міської ради, керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 19, статтею 164, статтею 165 
Сімейного кодексу України, Порядком провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 вважає за 
доцільне позбавити гр. Матвійчука Олександра Васильовича, ХХХХ р.н., 



жителя ХХХХХХХХ батьківських прав відносно дочки Матвійчук Світлани 
Олександрівни, ХХХХ р.н.  

  

 

Міський голова                                                                              Олександр 
МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

31.05.2021                                                                                                     № 97                                                                                                

 

Про виведення з прийомної сім’ї 

Лопушанської Л.М. прийомної дитини 

ХХХХХХХХ 

  

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.15 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», п.6 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року №565, п.54 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 року №866, розглянувши заяву прийомної матері Лопушанської 
Лідії Миколаївни, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 1. Вивести з 01.06.2021 року з прийомної сім’ї Лопушанської Лідії 
Миколаївни, жительки ХХХХХХХХ прийомну дитину ХХХХХХХХХ у 
зв’язку з досягненням дитиною повноліття. 

 2. Відділу №1 м. Баранівка УСЗН Новоград-Волинської РДА (Лисюк 
Н.В.) припинити з 01.06.2021 року виплату державної соціальної допомоги на 
особу з числа дітей-сиріт ХХХХХХХХ та грошового забезпечення на дитину 
прийомній матері Лопушанській Л.М. 

 3. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) забезпечити 
видачу особі з числа дітей-сиріт ХХХХХХХ необхідних документів. 

 



 4. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.) підготувати 
зміни до Договору №3 про влаштування дітей на виховання та спільне 
проживання у прийомній сім’ї від 01.04.2019 року. 

 5.  Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 29.03.2019 року 
№83 «Про створення прийомної сім’ї Лопушанської Л.М. і влаштування на 
виховання та спільне проживання дітей ХХХХХХХХХХХХ»,  а саме: 

 у пункті 2 виключити слова та цифри «ХХХХХХХХХ»; 

 у пункті 4 виключити слова «ХХХХХХХХХХ»; 

 6. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 
Н.В.) забезпечити соціальний супровід особи з числа дітей-сиріт ХХХХХХХ. 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому  Тетяну КРАВЧУК. 

 

 

 

Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.05.2021                                                                                       № 98 

Про затвердження висновку 
органу опіки та піклування 
Баранівської міської ради 
про доцільність позбавлення 
батьківських прав  

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 19, статтею 164, статтею 165 
Сімейного кодексу України, Порядком провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, 
розглянувши проект висновку органу опіки та піклування Баранівської міської 
ради про доцільність позбавлення батьківських прав, враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини від 27.05.2021 року, виходячи з 
найкращих інтересів дитини та захисту її права на належне виховання, 
утримання та догляд, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

       1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 
ради про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Ціонель Світлани 
Сергіївни, ХХХХ р.н., уродженки ХХХХХ та  гр. Ціонеля Андрія 
Васильовича, ХХХХХХ р.н., уродженця ХХХХХХ, жителів ХХХХХХХХХ 
відносно дочки ХХХХХХХ у зв’язку з ухиленням від виконання своїх 
обов’язків по вихованню дитини.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.  

 

       Міський голова                                                                  Олександр Мігей  

         Керуючий справами (секретар)  

         виконавчого комітету                                                            Тетяна Кравчук 

 



                                      Додаток до рішення  

                                                                                  виконавчого комітету № 98 
від 31.05.2021 р.   

  

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

 

  Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, розглянуто заяву 
гр. Гирук Марії Василівни, 1965 р.н., жительки ХХХХХХХ, про надання 
висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 
батьківських прав гр. Ціонель Світлани Сергіївни, ХХХХ р.н. та Ціонеля 
Андрія Васильовича, ХХХХ р.н., жителів ХХХХХХХХХХХ відносно їхньої 
спільної малолітньої дочки ХХХХХХХХХ.  

Для розгляду зазначеної справи Гирук М.В. надала копії необхідних 
документів. 

Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини 
зазначеної справи.  

Встановлено, що Ціонель Світлана Сергіївна  та Ціонель Андрій 
Васильович перебувають у шлюбі з 24 липня 2018 року. Подружжя має 
малолітню дочку ХХХХХХХХ. 

Згідно акту обстеження матеріально-побутових умов від 17.05.2021 року 
Ціонель С.С. та Ціонель А.В. проживають в орендованому будинку без 
зручностей, частково дотримано санітарно-гігієнічних норм. Ціонель С.С. та 
Ціонель А.В. не мають постійного місця проживання, будинок перенаселений, 
зловживають спиртними напоями, мають тимчасові заробітки, тому для 
проживання дитини умови відсутні. 

 Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї гр. Ціонель Світлани Сергіївни 
від ХХХХ року, складеного Управлінням соціального захисту населення 
Баранівської міської ради Житомирської області, складних життєві  обставини 
наявні, основними ознаками та чинниками, що спричинили СЖО є ризик 
вживання батьками алкоголю, будинок перенаселений, низький батьківський 
потенціал. 

В провадженні Баранівського районного суду знаходиться цивільна 
справа за позовом Ціонель Світлани Сергіївни до Ціонеля Андрія Васильовича 
про розірвання шлюбу. 



На засіданні комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі 
Баранівської міської ради 15.05.2020 року Ціонель С.С. попереджено про 
наслідки ухилення  від виконання батьківських обов’язків та зобов’язано не 
піддавати потенційній небезпеці життя та здоров’я дитини. Однак Ціонель 
С.С. належних висновків не зробила, за період 2020-2021 року Баранівським 
ВП Новоград-Волинського  ВП ГУНП в Житомирській області  відносно неї 
складено вісім адміністративних протоколів за вчинення адміністративних 
правопорушень, зокрема три з них за невиконання обов’язків щодо виховання 
дитини, один за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, два за 
розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 
законом місцях та ін. 

З лютого місяця 2021 року малолітня ХХХХХХХХ проживає у бабусі 
Гирук Марії Василівни за адресою ХХХХХХХ. Остання задовільняє потреби 
дитини, займається її вихованням та утриманням. Працівниками служби у 
справах дітей Романівської селищної ради проведено обстеження умов 
проживання малолітньої ХХХХХХ. Згідно акту обстеження умов проживання 
встановлено, що для дитини створені задовільні умови: є місце для сну, 
іграшки, дитина забезпечена одягом, продуктами харчування. Родина утримує 
домашнє господарство. Члени сім’ї Гирук М.В. не заперечують проживанню 
та вихованню дитини в сім’ї. За час проживання ХХХХХ у сім’ї бабусі батьки 
Ціонель С.С. та Ціонель А.В. один раз відвідали дитину. 

В ході бесіди з Гирук М.В. повідомила, що батьки ХХХХХХ не 
займаються її вихованням, після вживання спиртних напоїв неодноразово 
залишали дитину без нагляду, вона бажає виховувати та утримувати онуку. 

 Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, 171, 180 
Сімейного кодексу України, Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, з метою 
захисту законних прав та інтересів дитини, зважаючи на факти встановлені в 
процесі з’ясування обставин справи, виконавчий комітет Баранівської міської 
ради вважає за доцільне позбавити  гр. Ціонель Світлану Сергіївну, ХХХХ, 
уроджену ХХХХХХ та  гр. Ціонеля Андрія Васильовича, ХХХХ, уродженця 
ХХХХХХХХХ, жителів ХХХХХХХХ батьківських прав відносно дочки 
ХХХХХХХ.  

 

     Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
31.05.2021 р.          №99 

Про затвердження Положення 
та переліку платних соціальних  
послуг управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради 
(в новій редакції) 

На виконання Законів України «Про соціальні послуги», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 р.  № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на 
соціальні послуги», від 01.06.2020 р. № 429 «Про затвердження Порядку 
установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», з метою  
організації надання платних соціальних послуг у Баранівській територіальній 
громаді, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення та перелік платних соціальних послуг  управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради (Додаток 1,2). 

2. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської (Наталія 
НІКІТЧИНА) забезпечити виконання даного рішення. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
01.03.2019 року № 41 « Про затвердження Положення про порядок та умови 
надання платних соціальних послуг та Розрахунку тарифів на платні соціальні 
послуги (регуляторний акт) 
4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 
 

Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету         Тетяна КРАВЧУК 

 



Додаток 1    
                                                                               до  рішення виконавчого 

комітету 
                                                                               від 31.05.2021 року №99 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок та умови надання  платних  соціальних  послуг 

управління  соціального захисту населення Баранівської міської ради 
I . Загальні положення 

Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради (далі - 
Положення) визначає організаційно – правові засади надання платних 
соціальних послуг громадянам Баранівської територіальної громади. 

 Положення розроблено з урахуванням вимог Сімейного кодексу 
України, Господарського кодексу України, Законів України «Про соціальні 
послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів України від 01.06.2020р. № 428 «Про затвердження Порядку 
регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 р. № 429 «Про 
затвердження Порядку установлення диференційованої  плати  за надання 
соціальних послуг»,   від 01.06.2020р.  № 587 «Про організацію надання 
соціальних послуг», від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)», наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 р. 
№1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості 
соціальних послуг». 

Платні соціальні послуги надаються Управлінням з метою поліпшення 
або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до 
повноцінного життя громадян Баранівської територіальної громади. 
Управління при наданні платних соціальних послуг не має на меті  отримання 
прибутку. 

ІІ. Порядок та умови надання Управлінням платних соціальних послуг 

Надання платних соціальних послуг здійснюється структурним 
підрозділом управління соціального захисту населення та  працівниками 
Управління, посадові інструкції яких передбачають надання таких послуг. 

Платні соціальні послуги надаються: 
- особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають 

у складних життєвих обставинах,  а саме: 



- похилий вік; 
- часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; 
- невиліковні хвороби, хвороби, що  потребують тривалого лікування; 
- інвалідність; 
 

 За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються 
соціальні послуги: 

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких 
перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб; 

- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг. 
 
   З установленням диференційованої плати у визначеному Порядку, 

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України № 429 від 01.06.2020 
р. «Про затвердження Порядку встановлення диференційованої  плати за 
надання  соціальних послуг», надаються соціальні послуги отримувачам, 
середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, 
але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. 

Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з 
дати укладання договору і переглядається щороку. 

Диференційована плата за надання соціальних послуг сплачується 
щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини. Якщо вартість 
соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує 
граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг 
становить 75% вартості таких послуг. 

Прожитковий мінімум для встановлення диференційованої плати за 
надання соціальних послуг враховується у встановленому законодавством 
розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення 
особи за надання соціальних послуг. 

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для 
визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів або з установленням диференційованої плати визначається за 
попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням 
соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного 
сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її 
складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері соціального захисту населення. 

Платні соціальні послуги надаються згідно затверджених наказом 
начальника управління тарифів 1 раз на рік і можуть переглядатись шляхом 



корегування (перегляду) лише тих складових тарифу, за якими відбулись 
цінові зміни.  

Управління надає клієнтам інформацію про порядок надання платних 
соціальних послуг та їх оплату. 

Розмір плати за соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг 
залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядок регулювання 
тарифів на соціальні послуги затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України № 428 від 01.06.2020 р..  
             ІІІ. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги 

Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі її 
вартості. 

Вартість платної соціальної послуги розраховується відповідно до 
економічного обґрунтування планових витрат, визначених на основі 
розрахункових фінансових показників та затверджених кошторисів. 

Вартість кожної соціальної послуги визначається окремо на основі 
типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в 
розрахунку на 1 людино–годину (залежно від умов надання соціальної 
послуги), яка містить статті  прямих і адміністративних  витрат. 

До прямих витрат належать: 

 заробітна плата і єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу; 

 придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням 
соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (предмети, 
матеріали, обладнання, інвентар, медикаменти, продукти харчування, 
супутні роботи та послуги); 

 інші прями витрати необхідні для надання послуги. 
До прямих витрат на оплату праці  відносяться витрати на оплату основної та 
додаткової заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими системами 
оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних 
ставок (окладів) працівників враховуючи доплату до мінімальної заробітної 
плати, зайнятих  безпосередньо у наданні таких послуг.  Тарифні ставки, 
надбавки, доплати визначаються на підставі існуючих нормативних 
документів, розрахунки можуть бути скореговані з урахуванням змін в оплаті 
праці. Також відносяться матеріальні витрати на придбання матеріалів, знос 
на необоротні активи, які використовуються для надання соціальної послуги. 



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

Норми часу, у межах яких  надаються платні соціальні послуги,   враховується 
при проведенні розрахунків її тарифу (ціни)  у вигляді розрахункових 
коефіцієнтів (Кч). 

До адміністративних витрат  відносяться: 

– витрати на  оплату праці та ЄСВ адміністративного,  управлінського, 
господарського та обслуговуючого персоналу; 

– на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар; роботи  та послуги; інші витрати); 

– інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, 
комунальні послуги та енергоносії, зв’язок, транспортні витрати на 
адміністративні потреби, відрядження працівників, ремонт і обслуговування 
обладнання адміністративного  призначення, амортизація основних засобів і 
нематеріальних активів адміністративного призначення). 

До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх 
адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта 
розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та 
допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної 
послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що 
надає соціальні послуги за різними договорами . 

Для розрахунку тарифів на платні соціальні послуги Управління: 
– проводить аналіз прямих витрат за базовий рік; 

– визначає перелік соціальних послуг, які надаються, або плануються надавати 
Управлінням за плату; 

– здійснює опис платних соціальних послуг, визначає кількісний та якісний 
склад виконавців, які безпосередньо приймають участь у їх наданні; 

– визначає та затверджує норми витрати часу, який затрачається для 
виконання послуги з кожним із виконавцем. У випадку якщо такі норми часу 
для окремого виду соціальної послуги відсутні, її можна визначити та 



затвердити на підставі актів хронометражу. Акт хронометражу складається на 
основі узагальнення витрат часу для виконання такого виду послуги; 

– проводить розрахунок прямих витрат на оплату праці, до яких відносяться 
витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно 
із законодавчо прийнятими системами оплати праці і визначеними 
колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників, 
зайнятих безпосередньо у наданні таких послуг. Тарифні ставки, надбавки та 
доплати визначаються на підставі існуючих нормативних документів; 

– визначає на підставі відповідних  нормативів прямі матеріальні витрати, які 
безпосередньо використовуються при надані окремого виду платної 
соціальної послуги. Якщо такі нормативи відсутні або не затверджені, 
застосовується розрахункові показники з урахуванням фактичних витрат (за 
цінами, підтверджених накладними, рахунками-фактурами, прайс-листами 
тощо). Відповідно до змін цінової політики постачальників матеріальних 
ресурсів дані для розрахунків можуть бути скориговані з урахуванням індексу 
зміни закупівельної ціни або індексу інфляції; 

– інші прямі витрати включаються на підставі відповідних норм та нормативів 
матеріальних витрат. У відсутності затверджених норм та нормативів 
використовуються розрахункові показники, на основі яких можна об’єктивно 
обґрунтувати їх потребу; 

– адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну 
послугу в розмірі не більше як 15% витрат на оплату праці, визначених за 
нормами обслуговування для надання цієї послуги працівниками 
(працівником); 

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



      Розрахунок загальної вартості соціальні послуги проводиться за 
формулою: 

ВСП = ВЧ х ВОГ х КО, де: 
ВСП – вартість соціальної послуги; 
ВЧ – витрати часу на надання соціальної послуги (кількість людино-годин); 
ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години; 
КО – кількість отримувачів соціальної послуги; 

 
Вартість надання  соціальної послуги (ВОГ) протягом однієї людино-

години розраховується : 
ВОГ = ПВ +ЧАВ, де: 
ПВ –прямі витрати; 
ЧАВ – частка адміністративних витрат ,яка враховується  при визначенні 
вартості соціальної послуги; 
 

Прямі витрати визначаються за формулою : 
ПВ=(ЗПЄВ+ПТРП+ІПВ)/РД /НТРД ,  де: 
ЗПЄВ – заробітна плата і ЄСВ основного та допоміжного персоналу; 
ПТРП – придбання товарів, робіт, послуг, безпосередньо пов’язаних із 
наданням соціальної послуги; 
ІПВ –   інші прямі витрати; 
РД –     кількість робочих днів на рік; 
НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах. 

Зміна тарифів на платні соціальні послуги розробляється бухгалтерією 
Управління і затверджується наказом начальника управління  один раз на рік. 

ІV. Планування та використання доходів від надання платних послуг 
Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються відповідно до чинного законодавства. 
Кошти отримані від надання платних соціальних послуг спрямовуються 

в першу чергу на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг. 
Кошти отримані від платних соціальних послуг можуть також 

спрямовуватись на розвиток Управління  та видатків не забезпечених за 
загальним фондом установи. 

Оплата за послугу здійснюється готівкою через банк отримувачем 
послуги (або за дорученням  через відповідальну особу) згідно з актом 
виконаних робіт  до 25 числа місяця наступного за звітним. Використання 



коштів можливе після зарахування їх на розрахунковий рахунок в установі 
уповноваженого банку. 

Відділ бухгалтерського обліку Управління веде статистичний і 
бухгалтерський облік соціальних послуг, складає звітність за цим видом 
діяльності відповідно до чинного законодавства. 

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

  

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2   
                                                                               до  рішення виконавчого                   

комітету 
                                                                               від 31.05.2021 року №99 

 

 

                                ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
 

1. Прання білизни та одягу до 1,5 кг сухої білизни; 

2. Прання білизни у пральній машині вдома у замовника до 5,0 кг сухої 
білизни; 

3. Штопання, дрібний ремонт шкарпеток, постільної білизни; 

4. Ведення домашнього господарства  (прасування білизни) до 1,5 кг сухої 
білизни; 

5. Годування (для ліжко-хворих); 

6. Заміна постільної та натільної білизни; 

7.Оформлення замовлень на доставку вугілля, дров; 
8. Роботи з ремонту меблів, побутової техніки (Без вартості матеріалів і 
підготовчих робіт); 

9. Утеплення вікон на зиму (проклеювання папером, закладання 
утеплювального шнуру, мастики); 

10. Ремонт меблів (нескладний); 

11. Ремонт побутової техніки (нескладний); 

12. Відвідування представниками соціальних служб хворих у стаціонарних 
медичних закладах;  
13. Написання листів; 
14. Надання допомоги в оформленні документів на одержання субсидій на 
квартирну плату і комунальні послуги; 

15. Організація консультування (надання допомоги в організації консультацій 
у фахівців з різних питань); 

16. Допомога при заготівлі овочів на зиму, консервування; 

17. Обробіток присадибної ділянки (чистка буряку); 

18. Оплата комунальних послуг; 



19. Виклик лікаря на домівку; 

20. Супровід в поліклініку; 

21. Оформлення пільгових рецептів, доставка медикаментів з аптеки; 

22. Надання допомоги в ремонті житлових приміщень ( без вартості матеріалів 
і підготовчих робіт); 

23. Купівля і доставка: продовольчих, промислових та господарських товарів, 
медикаментів; 

24. Організація харчування (приготування їжі); 

25. Ведення домашнього господарства (підготовка продуктів для 
приготування їжі, миття овочів і фруктів, посуду, винесення сміття, тощо); 

26. Перукарські послуги; 

Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (надання 
допомоги при: ) 

27. Купанні;  

28. Умиванні рук, обличчя; 

29. Голінні; 

30 Підрізання нігтів, розчісування волосся; 

Ведення домашнього господарства (прибирання житла) 

31. Косметичне прибирання; 

32. Вологе прибирання; 

33. Генеральне прибирання; 

34. Миття вікон; 

35. Очищення від пилу килимів, доріжок пилососом замовника; 

36. Миття газової плити; 

37. Миття (чищення раковини); 

Прибирання житла: 

38. Винесення сміття; 

39. Відтаювання холодильника, миття його всередині, ззовні; 

40. Миття люстр, підвісок, бра, торшерів, плафонів; 

41. Миття стін дверей у квартирі (будинку); 

42. Протирання підвіконь, віконних рам; 



43. Надання допомоги в обробітку присадибної ділянки; 

44. Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка 
води з колонки; 

45. Порізка дров (робочий інвентар управління, заправка бензопили 
замовником); 

46.Порубка дров ; 

47.Обкошування прилеглої  території (ручною косою); 

48.Обкошування прилеглої території (мотокоса), (заправка мотокоси 
замовником). 

 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2021                                                                                           № 100 
 
Про надання дозволу на безоплатне 
зрізання дерев жителю м.Баранівка 
  

        Розглянувши заяву жителя  міста Баранівка Суса Віктора Васильовича з 
проханням дати дозвіл на зняття аварійних та сухостійних дерев, які можуть 
спричинити руйнування його будинку, паркану, господарчих споруд, ліній 
електромереж, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
01.08.2006р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 
газонів і квітників у населених пунктах», керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради  
  
  В И Р І Ш И В: 

  

       1. Надати дозвіл на  безоплатне зрізання старих дерев (дуб та береза) 
жителю міста Баранівка Сусу Віктору Васильовичу, ветерану праці, який 
проживає одиноко по ХХХХХХХХ. 

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради Савчука 
В.А. 
  

 

 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету                                    Тетяна  КРАВЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                     
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.05.2021                                                                                                    №101 

Про визначення місць для здійснення  

закупівлі побічних лісових користувань 

та заготівлі другорядних лісових матеріалів 

 
Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 449 від 
23.04.1996 р. «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових 
матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України», 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Визначити місця для здійснення закупівлі побічних лісових користувань та 
заготівлі другорядних лісових матеріалів (ягоди чорниці, гриби) фізичними та 
юридичними особами, що мають лісовий квиток на території ради та 
затвердження осіб, які мають право здійснювати контроль за ходом заготівлі 
лісових ресурсів суб’єктами підприємницької діяльності , а саме: 

м. Баранівка - автодорога Дубрівка -Висока Піч; 

- квартал 68 (біля дуба); 
- квартал 51 (біля кринички); 
- квартал 47 (біля лісозаводу); 
- квартал 101 (поворот на с. Лісове); 
- квартал 13 (хутір Горобець); 
- квартал 19 (кінець Заріччя Корчунки);  

    смт Полянки: 
- магазин по вул. Чижова, 24 ( приватний підприємець Бортнік Анатолій 

Валентинович); 
- магазин по вул.Промислова,1а (приватний підприємець  

Васильчук Людмила  Володимирівна); 

- магазин по вул. Чижова, 28 (приватний підприємець Васильчук Людмила 
Володимирівна); 

- магазин по вул. Чижова, 54 ( приватний підприємець Варчин Ігор 
Сергійович); 



- магазин по вул. Вишнева,10 (приватний підприємець Куцан Віктор 
Васильович); 

- магазин по вул. Промислова,9 (приватний підприємець Слишинська         
Світлана Федорівна); 

- магазин по вул. Шкільна,9А (приватний підприємець    
Шпонарський Микола   Володимирович)           

- вул.Рильського,8 (приватний підприємець Шевчук Юлія Анатоліївна); 
- зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони с. Будисько; 
- зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони с. Вільха; 
- зупинка при в’їзді в смт. Полянка зі сторони м. Баранівка;автобусна 

зупинка в центрі селища (вул. Вишнева); 

               с. Лісове: 

- вулиця Баранівська (біля сільського клубу);  

   с. Явне : 

- вулиця Лісничевська (біля Явненської школи);  

   с. Ялишів: 

- вулиця Першотравнева (біля автобусної зупинки) 

          с. Рудня: 

- вулиця Біла, 

- вулиця Тартацька; 

     с.  Млини: 

- вулиця Сонячна. 

2. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб, що здійснюють заготівлю 
другорядних лісових матеріалів, що мають лісовий квиток: 
дотримуватися чистоти та порядку, приводити в належний санітарний 
стан місця здійснення даної заготівлі. 

3.Рекомендувати фізичним та юридичним особам, що здійснюють 
заготівлю другорядних лісових матеріалів, сплатити внесок на 
будівництво, розширення, ремонт і утримання на добровільних засадах 
об'єктів благоустрою, соціальної і виробничої інфраструктури та на 
заходи щодо охорони навколишнього природного середовища згідно 
відповідного договору. 

4.Начальнику відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства міської ради (Савчук В.А.) здійснювати контроль за 
ходом заготівлі та закупівлі лісових ресурсів, суб’єктами 
підприємницької діяльності. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Нечипорука Д.В. 
 
   Міський    голова                                           Олександр МІГЕЙ 
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

31.05.2021 року                                                                                 № 102 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової 
допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, 
враховуючи протокол №8 від 28.05.2021 року засідання комісії по розгляду 
звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 
Баранівської міської ОТГ, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

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

2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 17 000 гривень (сімнадцять  тисяч нуль гривень 00 коп) 
на рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 
виплати 17 000 гривень (сімнадцять  тисяч нуль гривень 00 коп). 

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

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

 Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ  

  

          Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                   Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

31.05.2021 року                                                                                 №103 

Про виплату допомоги на поховання 

Розглянувши звернення жителів громади про надання допомоги на 
поховання померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали 
й не отримували пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до 
звернення, враховуючи протокол №8 від 28.05.2021 року засідання комісії по 
розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 
жителям Баранівської міської ОТГ, керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання 
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, виконавчий 
комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

5. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам,які 
проживають на території Баранівської міської ради за рахунок коштів 
загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети. 

6. Відділу фінансів міської ради ( Дем’янюк О.Ю.) перерахувати кошти в 
загальній сумі 1 500 гривень ( одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп) на 
рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 
виплати 1 500 гривень ( одну тисячу п’ятсот гривень 00 коп). 

7. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 
Н.В.) забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак 
І.В. 

 Міський голова                                                                 Олександр МІГЕЙ  

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                Тетяна КРАВЧУК 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.05.2021                                                                                         № 104 
 
Про впорядкування існуючої  торгівлі 
на території Баранівської ОТГ 

З метою впорядкування торгівлі на території Баранівської ОТГ, 
керуючись Правилами благоустрою і утримання території Баранівської 
міської ОТГ, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком  міської ради  

  
  В И Р І Ш И В: 

1. Заборонити здійснення стихійної торгівлі по вул.Першотравенській, 
пр.Леваневському, вул.Звягельській,  вул.Соборній. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
Савчука В.А. 

3. Дане рішення довести для реагування та виконання Баранівському 
відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в 
Житомирській області (Більський М.В.) та старостам та в.о.старост.  

  

 

 
Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 
 
Керуючий справами  
(секретар) виконавчого комітету                                    Тетяна  КРАВЧУК 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                            



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 РІШЕННЯ 
 виконавчого комітету 

  
31.05.2021 р.                                                                       №105  
Про внесення змін у додаток 1 до рішення  
виконавчого комітету від 04.12.2020 року 
 № 12 «Про забезпечення безкоштовним  
харчуванням дітей із сімей, які перебувають  
у складних життєвих обставинах» 
  
 Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», враховуючи 
рішення виконавчого комітету від 21.01.2021 року № 12 «Про встановлення 
вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2021 рік», з метою 
соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, виконавчий комітет міської ради 
  
 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни у додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 
04.12.2020 року № 12 «Про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах», виключивши із 
списку дітей на безкоштовне харчування з травня 2021 року у зв’язку із зміною 
місця проживання, а саме: 
 - Драгана Олександра Вікторовича, ХХХХХХХХХ; 
 - Драган Марину Вікторівну, ХХХХХХХХХ. 

2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Николишин Р.З.) довести 
дане рішення до відома директора Смолдирівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ст.  

3. Начальнику відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю.) взяти до 
відома.  

4. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 
Н.В.) тримати на постійному контролі дане питання.  

5. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника  з питань 
діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
  
Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 
  
Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК 

 


