
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
11 січня 2022 року                                                          № 1 
 
Про створення дитячого будинку 
сімейного типу родини Левицької Галини Аліківни 
 
 Розглянувши заяву та документи Левицької Галини Аліківни, яка 
проживає ХХХХХХХХ, враховуючи рекомендацію Житомирського обласного 
центру соціальних служб про включення до Єдиного електронного банку даних 
про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї 
потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів Левицької Галини Аліківни, висновок служби у справах 
дітей Баранівської міської ради, на виконання Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись Положенням про 
дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2002 №564, відповідно до статті 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1. Створити дитячий будинок сімейного типу родини Левицької Галини 

Аліківни, з дати прийняття рішення. 
2. Надати статус матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу 

Левицькій Галині Аліківні. 
3. Укласти з Левицькою Галиною Аліківною Договір про організацію 

діяльності дитячого будинку сімейного типу за адресою: Житомирська 
область, Новоград-Волинський район, м.Баранівка,вул.Пилипа Орлика, 7. 

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

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

                                                             



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  

 
11 січня 2022 року                                                     № 2 

 
Про влаштування до дитячого будинку 
сімейного типу родини Левицької Г.А.  
дітей, позбавлених батьківського піклування 
ХХХХХХХХ 
 
 
 Розглянувши заяву матері-виховательки Левицької Галини Аліківни щодо 
влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування ХХХХХХХХХ до 
дитячого будинку сімейного типу, створеного рішенням виконавчого комітету 
Баранівської міської ради від 11.01.2022 №1 , враховуючи рішення комісії з 
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Баранівської міської ради 
(протокол від №1 від 11.01.2022), висновок служби у справах дітей Баранівської 
міської ради, на виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», керуючись Положенням про дитячий будинок 
сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 №564, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Влаштувати 12 січня 2022 року до дитячого будинку сімейного типу 
родини Левицької Галини Аліківни дітей, позбавлених батьківського 
піклування ХХХХХХХХХ, які перебувають на первинному обліку в 
службі у справах дітей Баранівської міської ради. 

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я та розвиток 
дітей на матір-виховательку Левицьку Галину Аліківну. 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради забезпечити: 
3.1 Передачу матері-виховательці пакета документів на дітей. 
3.2 Здійснення контролю за умовами проживання та виховання дітей-

вихованців. 
3.3 Підготовку щорічного звіту про стан виховання, утримання і 

розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу. 



4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
забезпечити: 
4.1  Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу, 

надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних 
умов функціонування даної сім’ї. 

4.2  Подання службі у справах дітей Баранівської міської ради щороку 
інформації про ефективність функціонування дитячого будинку 
сімейного типу. 

5. Відлілу №1 м. Баранівка Управління праці та соціального захисту 
населення Новоград-Волинської районної державної адміністрації 
забезпечити призначення та виплату державної соціальної допомоги на 
дітей, грошового забезпечення матері-виховательці в межах видатків, 
передбачених в державному бюджеті. 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради забезпечити: 

6.1 Укладення декларації з сімейним лікарем/педіатром про надання 
первинної медичної допомоги дітям та проходження двічі на рік 
медичного огляду. 

6.2 Надання службі у справах дітей Баранівської міської ради щороку 
інформації про стан здоров’я дітей, дотримання матір’ю-
вихователькою рекомендацій лікарів. 

7. Відділу освіти Баранівської міської ради забезпечити: 
7.1 Реалізацію права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти. 
7.2 Надання службі у справах дітей Баранівської міської ради щорічних 

інформацій про рівень розвитку, виховання та знань дітей. 
7.3  Щорічне пільгове оздоровлення дітей-вихованців. 

8. Рекомендувати відділу поліції №1 Новоград-Волинського районного  
ВП ГУНП  Житомирської області забезпечити надання щороку 
інформації службі у справах дітей Баранівської міської ради про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку матері-
виховательки та дітей, які виховуються в дитячому будинку сімейного 
типу. 

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

 
 
 

 
          Міський голова      Олександр МІГЕЙ 
 

Керуюча справами 
(секретар) виконавчого 
комітету                                                                 Тетяна КРАВЧУК 

  



                                                                                                  

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
 
11 січня 2022 року       № 3 
  
Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету від 04 грудня  
2020 року №15 
 
 

У зв’язку із змінами вимог до оформлення організаційно-розпорядчої 
документації  виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради 
від 04 грудня 2020 року № 15 «Про затвердження Інструкції з документування 
управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 
електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та 
Інструкції з діловодства в Баранівській міській раді у новій редакції», а саме 
викласти  додатки 2, 3, 4 в новій редакції  (додається).  
2. Керівникам структурних підрозділів Баранівської міської ради 
забезпечити дотримання вимог при оформленні організаційно-розпорядчої 
документації. 
 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК     
 
 
  



                                                                         Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
04.12.2020  року № 15 (у редакції 
рішення виконавчого комітету 
11.01.2022  року  №3)            

                                                                                           

 
 

Бланк для листів 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

вул. Соборна, 20, м. Баранівка, Житомирська область, 12700  

тел. (04144) 78-4-76, Е-mail: otg@mrada-baranivka.gov.ua, код ЄДРПОУ 04344386 

 

 

_____________№____________                   На  № ____________ від ___________    
 

Адресат       
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Підпис                                                                                         Розшифрування            
підпису 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавець, телефон 



                                                                         Додаток  3 
до рішення виконавчого комітету 
04.12.2020  року № 15 (у редакції 
рішення виконавчого комітету 
11.01.2022  року  №3) 

 
Бланк для листування іноземними мовами 

 
 

 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
вул. Соборна, 20, м. Баранівка,  

Житомирська область, 12700, Україна 
тел. (04144) 78-4-76, Е-mail: 
otg@mrada-baranivka.gov.ua,  

код ЄДРПОУ 04344386 
 

  

BARANIVKA ТOWN COUNCIL 

20, Soborna Street, Baranivka,                           
Zhytomyr region, 12700, Ukraine  

phone: +38 (04144) 78-4-76, Е-mail: 
otg@mrada-baranivka.gov.ua , 

EDRPOU code 04344386 

 
 
_____________№____________                   На  № ____________ від ___________    
 

Адресат       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Підпис                                                                                         Розшифрування            
підпису 
 
 
 

 
Виконавець, телефон 



Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету 
04.12.2020  року № 15 (у редакції 
рішення виконавчого комітету 
11.01.2022  року  №3) 

Бланк розпорядження 

   
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

_______________                                                    № ______ 
 

Про … 
 
 
Підпис                                                                                         Розшифрування            

підпису 
 

 
Бланк рішення 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 
РІШЕННЯ 

сесія 8-го скликання 
Дата                                                                     №  
 
Про… 
 
Підпис                                                                                         Розшифрування            

підпису 
 
  



                                                                         Продовження додатку 4                                                                                           
до рішення виконавчого комітету 
04.12.2020  року № 15 (у редакції 
рішення виконавчого комітету 
11.01.2022  року  №3) 

 

Бланк рішення 

  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

Дата                                                                     №  
 
Про… 
 
 
Підпис                                                                                         Розшифрування            

підпису 
 

 
Бланк рішення 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

________________________________________________ 

(назва постійної комісії) 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

(ВИСНОВКИ, РІШЕННЯ) 
 

_______________                                                    № ______ 
 
  



                                                                                 

  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
 
11 січня 2022 року       № 4 
  
Про погосподарський облік на території  

Баранівської міської територіальної громади 

 

 
З метою накопичення, впорядкування і систематизації відомостей по 

кожному з розташованих на території Баранівської міської територіальної 
громади населених пунктів, проаналізувавши стан погосподарського обліку на 
території  Баранівської міської ради протягом 2017-2021 років та зміст форми 
первинної облікової документації №1 «Облікова картка об’єкта по 
господарського обліку», відповідно до наказу Державної служби статистики 
України від 24.11.2015 № 340 «Про затвердження типових форм первинної 
облікової документації для сільських, селищних та міських рад», наказу 
Державної служби статистики України від 11.04.2016 № 56 «Про затвердження 
Інструкції з ведення з погосподарського обліку в сільських, селищних та міських 
радах», статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ: 
 

3. Провести погосподарський облік як вид первинного обліку по кожному 
населеному пункту Баранівської міської територіальної громади з 01 січня 2022 
року по 01 січня 2025 року шляхом перезакладення документів 
погосподарського обліку на новий строк за допомогою програмного 
забезпечення. 

4. Призначити уповноваженими особами, відповідальними за ведення 
погосподарського обліку за формами первинної облікової документації № 1 
«Облікова картка об’єкта погосподарського обліку» та форми №3 «Переписний 
лист домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської 
техніки», затвердженої наказом Держстату України від 17.07.2012 року №301,  
подання статистичного звіту №6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти 
погосподарського обліку», затвердженого  наказом Держстату України  від 
25.06.2021 року №155: 



1) у Полянківському старостинському окрузі - старосту Ільчук Любов 
Володимирівну; 

2) у Берестівському старостинському окрузі – старосту Закусило Надію 
Іванівну; 

3) у Рогачівському старостинському окрузі – старосту Дейнеку Володимира 
Петровича; 

4) у Вірлянському старостинському окрузі – старосту Козира Миколу 
Васильовича; 

5) у Суємецькому, Зеремлянському старостинському окрузі – старосту 
Суємецького старостинського округу Дерев’янченка Миколу Миколайовича; 

6) у Жарівському старостинському окрузі - старосту Левчука Миколу 
Михайловича; 

7) у Йосипівському старостинському окрузі - старосту Грановського Олега 
Миколайовича; 

8) у Кашперівському старостинському окрузі  – старосту Муравського 
Володимира Євгеновича; 

9) у Марківському старостинському окрузі – старосту Вітюка Володимира 
Васильовича; 

10) у Смолдирівському старостинському окрузі - старосту Гайдайчука 
Миколу Васильовича; 

11) у Ялишівському старостинському окрузі – старосту Коржовського 
Миколу Йосиповича. 

 
5. До впровадження ведення погосподарського обліку за допомогою 

програмного забезпечення відповідальним особам вести вказаний облік у 
паперовій формі згідно Інструкції з ведення з погосподарського обліку в 
сільських, селищних та міських радах, затвердженої наказом Державної служби 
статистики України від 11.04.2016 № 56. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
(секретаря) виконавчого комітету Кравчук Т.В. 

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



                                                                                 

  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
  
 
11 січня 2022 року       № 5 
  
Про врегулювання деяких питань організації 
навчального процесу в закладах освіти 
Баранівської територіальної громади 
 

Керуючись Законом України «Про освіту», зокрема абзацом 9 частини 2 
статті 25 Закону, абзацом 3 частини 6 статті 25 Закону, з урахуванням наказу 
Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2014 року №910 «Про 
скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року 
№420», для забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу, з 
метою запобіганню та протидії булінгу (цькуванню), поширенню фото-, 
відеоматеріалів випадків булінгу (цькування) у мережі Інтернет, пов’язаних із 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема мобільних 
телефонів), забезпечення відповідно до законодавства створення у закладах 
освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, 
використання інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього 
процесу за їх навчально-прикладним призначенням, 

ВИРІШИВ: 
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти Баранівської міської 
територіальної громади, засновником яких є Баранівська міська рада: 

1.1. вжити заходів щодо розумного обмеження користування учасниками 
освітнього процесу інформаційно-комунікаційними засобами (зокрема 
мобільними телефонами) під час освітнього процесу; 
1.2. гарантувати можливість використання інформаційно-комунікаційних 
засобів під час освітнього процесу за їх навчально-прикладним призначенням. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Баранівської міської 
територіальної громади, засновником яких є Баранівська міська рада, 
рекомендувати: 

2.1. розробити та видати наказ про порядок використання інформаційно-
комунікаційних засобів (зокрема мобільних телефонів) під час освітнього 
процесу; 
2.2. розмістити інформацію щодо порядку використання мобільних телефонів 
під час освітнього процесу в навчальних закладах. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Нечипорука Д.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК   
 
 
                                                                          
 
  



 

  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
  
 
11.01.2022 року                                                                                                   №6 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єкту нерухомого майна 

Розглянувши заяву Присяжнюка Віктора Васильовича про присвоєння 
поштової адреси об’єкту 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 ½ частині житлового будинку в м. Баранівка, вул. Пашкевича, 10,  
який належить на праві власності ХХХХХХХХХ, нову поштову адресу: «вул. 
Пашкевича, 10-Б, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2.  Зобов’язати ХХХХХХХХХ 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 
 
 
Керуюча справами 

(секретар) виконавчого комітету              Тетяна КРАВЧУК 

  



                                                                                 

  

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
  
 
11 січня 2022 року       № 7 
  
Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук 
О.Г., про необхідність присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна в 
зв’язку з реєстраціє речових прав на нерухоме майно прозорого офісу з 
блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру та з метою 
впорядкування нумерації приміщень та будівель, керуючись ст.31 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти прозорому офісу з блокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру в місті Баранівка поштову адресу «вул. Звягельська, 7-Б м. 
Баранівка». 
2.  Зобов’язати відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.) внести відомість 
до порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 
 
 
Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК 
 
                                              
 

 


