БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
16.07.2021

№

Про затвердження протоколу №1
засідання комісії з визначення
напрямів та об’єктів, на які у 2021
році буде спрямовано субвенцію з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених
до сімейних, підтримку малих
групових будинків та забезпечення
житлом
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх числа від
13.07.2021 року
Керуючись пунктом 9 Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.045.2021р. №615,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити протокол №1 засідання комісії з визначення напрямів та
об’єктів, на які у 2021 році буде спрямовано субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа від 13.07.2021 року, що додається.

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина Н.В.)
надіслати дане рішення до обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконкому Т.В.Кравчук.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
№____ від 16.07.2021 року

Протокол №1
засідання комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які у 2021 році буде
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
від 13.07.2021 року
Всього членів комісії – 11 осіб
Присутніх на засіданні - 10:
Приймак І.В. – заступник міського голови, голова комісії
Кучинська І.В. – начальник служби у справах дітей міської ради, заступник
голови комісії;
Григорович І.В. – провідний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради, секретар
комісії;
Кравчук Т.В. – керуючий справами (секретар) виконкому;
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності міської ради;
Дерев’янчук Г.О. – провідний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради;
Нікітчина Н.В. – начальник управління соціального захисту населення
міської ради;
Василевський О.В. – начальник відділу фінансів міської ради;
Михалюк О.П.. – начальник відділу юридичної роботи та управління
персоналом міської ради;
Строєв І.М. – депутат міської ради.
Запрошені: Куцан О.С., головний бухгалтер служби у справах дітей
міської ради.
Порядок денний:
1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом
4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа, затвердженого постановою КМУ від 26.045.2021р. №615.
I.СЛУХАЛИ:
Кучинська І.В., начальник служби у справах дітей міської ради, заступник
голови комісії про те, що вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України
від 26.05.2021 року №615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки
малих групових будинків» відповідно якої є певні зміни у використанні субвенції
з державного бюджету у 2021 році.
Кучинською І.В. надано роз’яснення щодо умов та напрямів, на які може
бути спрямовано субвенцію з державного бюджету у 2021 році та зазначено, що
необхідно сформувати пропозиції щодо потреби в субвенції за обраним
напрямком на розгляд регіональної комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Шевчук О.Г., начальник відділу містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності міської ради інформувала, що станом на
01.07.2021 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради
перебуває 36 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування віком 1623 рр. (з них 2 осіб, які досягнуть 23-річного віку у поточному 2021 році) та 9
осіб з їх числа віком 23-35 рр.
Шевчук О.Г доповнила, що варто реалізувати право всіх дітей/осіб на
забезпечення їх житлом та визначити напрям субвенції виплатою грошової
компенсації за належні для отримання житлові приміщення.
Василевський О.В., начальник відділу фінансів міської ради наголосив на
неспроможності за рахунок міського бюджету співфінансувати об’єкти, на які
спрямовується субвенція, а саме 30% від обчисленої ГВЖ для осіб віком 23-35
років.
Нікітчина Н.В., начальник управління соціального захисту населення
міської ради зазначила, що фахівцями із соціальної роботи УСЗН міської ради
проведено роз’яснювальну бесіду з 6 особами згідно списку відділу
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності
міської ради про необхідність за можливості сплатити 30% ГВЖ на що 6 із 9 осіб
погодилися. Також, зазначила про відсутність контакту з 3 особами (відсутнє
місце реєстрації, невідоме місце проживання), що підтверджується відповідними
довідками.
Григорович І.В., провідний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності міської ради, секретар
комісії про необхідність зняття їх з обліку у зв’язку із відсутністю поновлених
документів для перебування на квартирному обліку.

Куцан О.С., головний бухгалтер служби у справах дітей міської ради
інформувала присутніх, що ГВЖ для дітей/осіб на 1 особу складає 382 540,00
грн., яка обрахована відповідно Порядку виплати грошової компенсації за
належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою КМУ від
26.05.2021р. №615 та зазначила, що обсяг грошової компенсації для 36 осіб віком
16-23 рр. складає 13 894 840,00 (враховано наявність 1 особи з інвалідністю) та
для 6 осіб віком 23-35 рр. складає 1 606 668,00 грн.
Строєв І.М., депутат міської ради наголосив, що використовуючи
субвенцію з державного бюджету необхідно чітко дотримуватися діючих
нормативних документів.
ВИРІШИЛИ:
Керуючись Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
затвердженого постановою КМУ від 26.045.2021р. №615:
1. Затвердити загальний список осіб, які потребують поліпшення
житлових умов та перебувають на квартирному обліку при виконавчому
комітеті Баранівської міської ради (додаток 1 до протоколу).
2. Затвердити список осіб віком 16-23 рр. для виплати грошової
компенсації (додаток 2 до протоколу);
3. Затвердити список осіб віком 23-35 рр. для виплати грошової
компенсації (додаток 3 до протоколу);
4. Визначити на розгляд регіональної комісії потребу в субвенції для осіб
віком 16-23 рр. для виплати грошової компенсації за належні для
отримання житлові приміщення у сумі 13 894 840,00 грн.
5. Визначити на розгляд регіональної комісії потребу в субвенції для осіб
віком 23-35 рр. для виплати грошової компенсації за належні для
отримання житлові приміщення у сумі 1 606 668,00 грн.
Загальна сума для виплати грошової компенсації за належні для отримання
житлові приміщення особам згідно додатку 1 та додатку 2 до даного протоколу
складає 15 501 508,00 грн.
__________________ Приймак І.В.
__________________ Кучинська І.В.

__________________ Григорович І.В.
__________________ Кравчук Т.В.
__________________ Шевчук О.Г.
__________________ Дерев’янчук Г.О.
__________________ Нікітчина Н.В.
__________________ Василевський О.В.
__________________ Михалюк О.П.
__________________ Строєв І.М.

Додаток №1
Загальний список дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа віком від 16 до 23 років та осіб віком від 23 до 35 років, які потребують
поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку та користуються
позачерговим правом на отримання жилих приміщень при виконавчому комітеті
Баранівської міської ради
№

Прізвище, ім’я та
по батькові
громадянина,
який перебуває
на обліку

1

Дата
народження

Дата взяття на
облік (№ та дата
рішення)

Наявність
інвалідністі

Потреба

Тищик Андрій
Андрійович

27.07.2006 №184

-

267 778,00 грн

2

Тищик Павло
Андрійович

27.07.2006 №184

-

267 778,00 грн

3

Тищик Артем
Андрійович

21.12.2006 №294

-

267 778,00 грн

4

Мельник Дмитро
Олександрович

29.05.2007 №26

-

267 778,00 грн

5

Мельник Діна
Олександрівна

29.05.2007 №26

-

267 778,00 грн

6

Лисюк Світлана
Юріївна

26.12.2007 №7

-

267 778,00 грн

Палій Дмитро
Сергійович

25.09.2008 №50

-

267 778,00 грн

8

Оніщук Марина
Сергіївна

30.12.2008 №241

-

382 540,00 грн

9

Лобановська
Катерина
Михайлівна

23.12.2015 №35

-

382 540,00 грн

10

Друг Олег
Сергійович

26.04.2016 №95

-

382 540,00 грн

11

Євпак Сергій
Олександрович

17.08.2016 №24

-

382 540,00 грн

12

Бенкіна Юлія
Сергіївна

24.01.2017 №5

-

382 540,00 грн

13

Мартинюк
Маргарита
Андріївна

29.09.2017 №216

-

382 540,00 грн

14

Мартинюк Юлія
Андріївна

29.09.2017 №216

-

382 540,00 грн

15

Лисюк Ірина
Юріївна

26.12.2017 №69

-

267 778,00 грн

16

Харламова
Тетяна Сергіївна

27.04.2018 №92

так

505 940,00 грн

17

Друг Ілона
Сергіївна

31.05.2018 №100

-

382 540,00 грн

18

Романовський
Максим
Анатолійович

10.10.2018 №225

-

382 540,00 грн

19

Рижевич Іванна
Миколаївна

20.12.2018 №301

-

382 540,00 грн

20

Райковський
Павло
Володимирович

30.08.2019 №205

-

267 778,00 грн

21

Домінчук
(Райковський)
Тетяна
Володимирівна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

7

22

Карпович
Михайло
Ігорович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

23

Романенко
Максим
Миколайович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

24

Тарасюк Максим
Юрійович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

25

Ковальчук
Максим
Олексійович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

26

Марціновська
Валерія
Олександрівна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

27

Дрига Дарія
Миколаївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

28

Антоневич Ольга
Миколаївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

29

Палій Анна
Сергіївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

30

Волощук
Анастасія
Миколаївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

31

Тищик Тетяна
Олександрівна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

32

Воробей Василь
Васильович

30.09.2019 №211

-

382 540,00 грн

33

Зелінська Тетяна
Вікторівна

27.11.2019 №258

-

382 540,00 грн

34

Тарасова
Вероніка
Сергіївна

27.11.2019 №258

-

382 540,00 грн

35

Казанік Вадим
Федорович

31.01.2020 №24

-

382 540,00 грн

36

Лашевич
Світлана
Вікторівна

31.01.2020 №26

-

382 540,00 грн

37

Тарасов Роман
Сергійович

30.06.2020 № 103

-

382 540,00 грн

38

Карелін
Владислав
Євгенійович

30.07.2020 №124

-

382 540,00 грн

39

Назарчук
Крістіна
Володимирівна

04.12.2020 №2

-

382 540,00 грн

40

Лавренюк Вадим
Юрійович

28.12.2020 №43

-

382 540,00 грн

41

Кушнір Вадим
Васильович

26.02.2021 №32

-

382 540,00 грн

42

Арабський
Артем
Андрійович

26.02.2021 №32

-

382 540,00 грн

43

Зелінський
Руслан
Вікторович

26.02.2021 №32

-

382 540,00 грн

44

Літвіненко
Максим
Віталійович

31.05.2021 №93

-

382 540,00 грн

45

Романчук Діану
Валеріївну

30.06.2021 №116

-

382 540,00 грн

Загальна сума складає 15 501 508,00 грн

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

Додаток №2

Список дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком
від 16 до 23 років, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на
квартирному обліку та користуються позачерговим правом на отримання жилих
приміщень при виконавчому комітеті Баранівської міської ради
№

Прізвище, ім’я та
по батькові
громадянина,
який перебуває
на обліку

1

Дата
народження

Дата взяття на
облік (№ та дата
рішення)

Наявність
інвалідності

Потреба

Оніщук Марина
Сергіївна

30.12.2008 №241

-

382 540,00 грн

2

Лобановська
Катерина
Михайлівна

23.12.2015 №35

-

382 540,00 грн

3

Друг Олег
Сергійович

26.04.2016 №95

-

382 540,00 грн

4

Євпак Сергій
Олександрович

17.08.2016 №24

-

382 540,00 грн

5

Бенкіна Юлія
Сергіївна

24.01.2017 №5

-

382 540,00 грн

6

Мартинюк
Маргарита
Андріївна

29.09.2017 №216

-

382 540,00 грн

7

Мартинюк Юлія
Андріївна

29.09.2017 №216

-

382 540,00 грн

8

Харламова
Тетяна Сергіївна

27.04.2018 №92

так

505 940,00 грн

9

Друг Ілона
Сергіївна

31.05.2018 №100

-

382 540,00 грн

10

Романовський
Максим
Анатолійович

10.10.2018 №225

-

382 540,00 грн

11

Рижевич Іванна
Миколаївна

20.12.2018 №301

-

382 540,00 грн

12

Домінчук
(Райковський)
Тетяна
Володимирівна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

13

Карпович
Михайло
Ігорович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

14

Романенко
Максим
Миколайович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

15

Тарасюк Максим
Юрійович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

16

Ковальчук
Максим
Олексійович

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

17

Марціновська
Валерія
Олександрівна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

18

Дрига Дарія
Миколаївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

19

Антоневич Ольга
Миколаївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

20

Палій Анна
Сергіївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

21

Волощук
Анастасія
Миколаївна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

22

Тищик Тетяна
Олександрівна

30.08.2019 №205

-

382 540,00 грн

23

Воробей Василь
Васильович

30.09.2019 №211

-

382 540,00 грн

24

Зелінська Тетяна
Вікторівна

27.11.2019 №258

-

382 540,00 грн

25

Тарасова
Вероніка
Сергіївна

27.11.2019 №258

-

382 540,00 грн

26

Казанік Вадим
Федорович

31.01.2020 №24

-

382 540,00 грн

27

Лашевич
Світлана
Вікторівна

31.01.2020 №26

-

382 540,00 грн

28

Тарасов Роман
Сергійович

30.06.2020 №103

-

382 540,00 грн

29

Карелін
Владислав
Євгенійович

30.07.2020 №124

-

382 540,00 грн

30

Назарчук
Крістіна
Володимирівна

04.12.2020 №2

-

382 540,00 грн

31

Лавренюк Вадим
Юрійович

28.12.2020 №43

-

382 540,00 грн

32

Кушнір Вадим
Васильович

26.02.2021№32

-

382 540,00 грн

33

Арабський
Артем
Андрійович

26.02.2021№32

-

382 540,00 грн

34

Зелінський
Руслан
Вікторович

26.02.2021№32

-

382 540,00 грн

35

Літвіненко
Максим
Віталійович

31.05.2021 № 93

-

382 540,00 грн

36

Романчук Діану
Валеріївну

30.06.2021 №116

-

382 540,00 грн

Загальна сума складає 13 894 840,00 грн

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

Додаток №3
Список дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком
від 23 до 35 років, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на
квартирному обліку та користуються позачерговим правом на отримання жилих
приміщень при виконавчому комітеті Баранівської міської ради
№

Прізвище, ім’я та
по батькові
громадянина, який
перебуває на обліку

1

Дата
народження

Дата взяття на
облік (№ та дата
рішення)

Наявність
інвалідності

Потреба

Мельник Дмитро
Олександрович

29.05.2007 №26

-

267 778,00 грн

2

Мельник Діна
Олександрівна

29.05.2007 №26

-

267 778,00 грн

3

Лисюк Світлана
Юріївна

26.12.2007 №7

-

267 778,00 грн

4

Палій Дмитро
Сергійович

25.09.2008 №50

-

267 778,00 грн

5

Лисюк Ірина
Юріївна

26.12.2017 №69

-

267 778,00 грн

6

Райковський Павло
Володимирович

30.08.2019 №205

-

267 778,00 грн

Загальна сума складає 1 606 668,00 грн

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
16.07.2021

№

Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та
централізоване
водовідведення
для комунального підприємства
«Баранівка - міськводоканал»

Керуючись підпунктом 2 пункту а статті 28 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні“, Законом України „Про житлово-комунальні
послуги“, постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 „Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги“,
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 05.06.2018 №130 „Про затвердження
Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні
послуги з обґрунтуванням такої необхідності“, розглянувши
звернення
директора комунального підприємства «Баранівка - міськводоканал» Деревянка
Ю. С. від 14.07.2021 року №69, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване
водовідведення для комунального підприємства «Баранівка - міськводоканал»
на рівні:
1.1 централізоване водопостачання м. Баранівка в розмірі 28,91 грн./куб.м з
ПДВ;
1.2 централізоване водовідведення м. Баранівка в розмірі 31,66 грн./куб.м з
ПДВ.
1.3 централізоване водопостачання смт. Першотравенськ
грн./куб.м з ПДВ;

в розмірі 48,41

1.4 централізоване водовідведення смт. Першотравенськ в розмірі 28,79
грн./куб.м з ПДВ.

1.5 централізоване водопостачання с. Зеремля в розмірі 34,67 грн./куб.м з
ПДВ;
2. Врахувати, що тарифи, зазначені в пунктах 1.1,1.2.,1.3.,1.4.,1.5 цього
рішення, встановлені з урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів.
3. Відповідальність за достовірність наданих розрахунків покладається на
комунальне підприємство «Баранівка - міськводоканал» згідно з чинним
законодавством.
4. Відділу організаційної роботи інформації забезпечити оприлюднення цього
рішення згідно вимог чинного законодавства.
5. Комунальному підприємству «Баранівка - міськводоканал» повідомити
споживачів про зміну тарифів у терміни встановлені пунктом 5 статті 10 Закону
України „Про житлово-комунальні послуги“.
6.Це рішення набирає чинності через 15 днів з моменту його опублікування в
засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

