
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

17 листопада  2022 року                         № 152 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Баранівської міської ради від 29.04.2022 

№60 «Про затвердження складу комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій в новій редакції» 

 

З метою здійснення заходів щодо захисту населення і території від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період на території 

Баранівської громади, керуючись ст.36,38,40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту, постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №409 «Про затвердження 

Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської 

ради від 29.04.2022 року №60 «Про затвердження складу комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в новій редакції», а 

саме: 

1. ввести в склад комісії членом комісії директора КНП «Баранівська 

ЦРЛ» Шатровського Ігоря Володимировича; 

2. ввести в склад комісії членом комісії директора КНП «Центр ПМСД» 

Баранівської міської ради Осіпчука Віктора Васильовича. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                       Тетяна КРАВЧУК 

                                                                                     



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

17 листопада 2022 року                                          № 153 

 

Про взяття до виконання розпорядження  

начальника Новоград-Волинської  

районної військової адміністрації від  

07.11.2022 року №183 «Про створення  

Новоград-Волинської районної призовної  

комісії на період дії воєнного стану».  

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента 

від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002№352 «Про 

затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян 

України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову 

службу за контрактом» з метою врахування особливостей призову на строкову 

військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти до виконання розпорядження начальника Новоград-Волинської 

районної військової адміністрації від 07.11.2022 року №183 «Про створення 

Новоград-Волинської районної призовної комісії на період дії воєнного стану» 

(додається).  

 

 

 

Міський    голова                                                                Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                        Тетяна КРАВЧУК 

  



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 17  листопада 2022 року       № 154 

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна 

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та 

будівель, виконавчий комітет  

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти житловому будинку в с. Рогачів, для оформлення права 

власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Звягельська (Новоград-

Волинська), 18, с. Рогачів» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

2. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, вул. Яблунева, 1, який 

належить на праві власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. 

Яблунева, 3, м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

3. Присвоїти житловому будинку в с. Климентіївка, вул. Заграда, 25, який 

належить на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. 

Заграда, 26, с. Климентіївка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

4. Присвоїти житловому будинку в с. Климентіївка, для оформлення права 

власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Заставок, 21, с. 

Климентіївка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви Вовк 

Ольги Іванівни. 

5. Присвоїти житловому будинку в с. Зеремля, для оформлення права 

власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Климентальська, 2, 

с. Зеремля» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви Гончарук 

Галини Станіславівни. 

6. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, для оформлення права 

власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «пров. Кооперативний, 4-А, 

м. Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

7. Зобов’язати ХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 

правовстановлюючих документів. 



 

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) 

виконавчого комітету                                                                Тетяна КРАВЧУК 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

17 листопада 2022 року                                                  № 155 

 

Про затвердження висновку 

органу опіки та піклування  

про визначення місця проживання дитини 

Керуючись статтею 19, статтею 141, статтею 161 Сімейного кодексу 

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 

11, статтею 15 Закону України «Про охорону дитинства», пунктом 72 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 року 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Баранівської міської ради від 

15.11.2022 року, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 

ради про визначення місця проживання малолітньої дитини 

ХХХХХХХХ. з батьком Туровським Михайлом Олександровичем, 

ХХХХ р.н., що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 

 Міський голова                                                        Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуюча справами  

(секретар) виконкому             Тетяна КРАВЧУК 

 

  



 

Додаток до рішення  

виконавчого комітету №155 від 17.11.2022 р. 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про визначення місця проживання малолітньої дитини 

 

 Службою у справах дітей Баранівської міської ради розглянуто заяву 

Туровського Михайла Олександровича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХ про 

надання висновку органу опіки та піклування про визначення місця 

проживання його малолітнього сина ХХХХХХХХХ.  

 Встановлено, що рішенням Баранівського районного суду від ХХХХ 

шлюб між Туровським Михайлом Олександровичем та Туровською 

Людмилою Анатолієвною розірвано, малолітнього сина ХХХХХХХХХХ 

залишено на виховання з матір’ю Туровською Людмилою Анатолієвною до 

його повноліття. 

   Відомо, що після розлучення батьків малолітній ХХХХХХ проживав з 

матір’ю Туровською Людмилою Анатолієвною, ХХХХ р.н. за адресою: 

ХХХХХХХ. Туровський М.О. активно приймав участь у вихованні сина, 

проблем у спілкування з сином не виникало.  

 З липня 2022 року дитина проживає з батьком по причині перебування 

матері за кордоном (Польща). 

 Станом на 19.09.2022 року виконавче провадження щодо стягнення з 

Туровського М.О. на користь Туровської Л.А. аліментів на утримання сина  у 

Баранівському відділі ДВС у Новоград-Волинському районі Житомирської 

області не перебуває (судовий наказ щодо стягнення аліментів повернуто 

Туровській Л.А. згідно її заяви). 

 Малолітній ХХХХХХХХ є учнем ХХХХХХ Баранівського ліцею №2. 

Відповідно характеристики навчального закладу обоє батьків приділяють 

належну увагу вихованню сина, відкликаються на прохання класного 

керівника, регулярно відвідують школу, батьківські збори. 

 Відповідно довідки-характеристики відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства Баранівської міської ради від 26.09.2022 року 

№289 Туровський М.О. за місцем проживання характеризується позитивно, 

спиртними напоями не зловживає, компрометуючих матеріалів до ВПД №1 

Новоград-Волинського району не надходило. 

Туровським М.О. створено належні умови для проживання, навчання та 

виховання сина за адресою: ХХХХХХХХ, що підтверджується актом 

обстеження умов проживання від 14.10.2022 року. 

Також, відповідно проведеного оцінювання потреб дитини в сім’ї від 

14.10.2022 року Туровський М.О. належним чином виконує свої батьківські 

обов’язки по вихованню сина, в процесі оцінювання встановлено 

прихильність малолітнього ХХХХХ як до батька так і до матері, зі слів дитини 

сумує за мамою. 

Обстежити умови проживання в будинку Туровської Л.А. не вдалося по 

причині перебування останньої за кордоном. 



 

З матір’ю дитини Туровською Л.А. 15.11.2022 року на засіданні комісії 

з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Баранівської міської 

ради проведено бесіду за допомогою онлайн відеозв’язку, яка повідомила, що 

не має змоги приїхати до України ще тривалий час, так як працює, проживає в 

хостелі, має дванадцятигодинний графік роботи, тому також не має змоги 

забрати до себе на проживання сина, хоча надсилає Туровському М.О. кошти 

на його утримання. 

У процесі бесіди наголосила, що на момент виїзду її за кордон була 

домовленість з Туровським М.О. про виховання ним сина, також зауважила, 

що батько і мати мають рівна права та обов’язки щодо виховання та утримання 

дитини. 

Проте, у зв’язку з перебуванням Туровської Л.А. за межами України, 

основний догляд, задоволення основних потреб дитини все ж таки 

покладається на батька Туровського М.О. 

Враховуючи вищесказане, орган опіки та піклування Баранівської 

міської ради вважає за доцільне у судовому порядку визначити місце 

проживання малолітньої дитини ХХХХХХХХХ з батьком Туровським 

Михайлом Олександровичем, ХХХХ р.н. 

 

 

 

 

 

Міський голова       Олександр МІГЕЙ 

  



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської  області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

17 листопада 2022 року                                                  № 156 

 

Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування ХХХХХХХ 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктами 22, 24 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини», розглянувши подання служби у справах 

дітей Баранівської міської ради від 15.11.2022 р., виконавчий комітет міської 

ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

ХХХХХХХХ, батьки якої позбавлені батьківських прав (рішення 

Баранівського районного суду Житомирської області від ХХХХХХХХ) 

та яка рішенням суду влаштована під опіку бабусі Гирук Марії 

Василівни, жительки ХХХХХХХХХ.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 

 

 Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                    Тетяна КРАВЧУК 

  



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

17 листопада 2022 року                                                                         № 157                                                                                                     

 

Про надання статусу дитини, 

позбавленої батьківського  

піклування малолітній  

ХХХХХХХХХХХ 

та призначення опікуна над нею 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 

Цивільного кодексу України, статтями 243, 244 Сімейного кодексу України, 

пунктами 22, 24, 42 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", розглянувши 

подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 15.11.2022 р., 

заяву Райковської Н.А. про призначення її опікуном над дитиною, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

міської ради від 15.11.2022 р., виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

ХХХХХХХХХ жительці ХХХХХХХХХ, мати якої позбавлена 

батьківських прав рішенням Баранівського районного суду 

Житомирської області від ХХХХХХХХХХ). 

2. Встановити опіку над ХХХХХХХХХ та призначити опікуном над нею 

Райковську Наталію Анатоліївну, ХХХХХ р.н., жительку ХХХХХХХХ. 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 

психічний розвиток дитини на опікуна Райковську Н.А. 

4. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) 

здійснювати постійний контроль за умовами проживання та виховання 

зазначеної дитини в сім’ї опікуна Райковської Н.А. 



 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 

 

 Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ  

 

 Керуючий справами 

(секретар) виконкому                                                   Тетяна КРАВЧУК 

  



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 
17 листопада 2022 року                                                                             №158 

 

Про планування та проведення  

йодної профілактики серед населення  

Баранівської територіальної громади  

у разі виникнення радіаційної аварії 

 

З метою планування та проведення йодної профілактики серед 

населення Баранівської територіальної громади у разі виникнення радіаційної 

аварії, керуючись пп.4 п.б ч.1 ст.36-1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,ст.19,35 Кодексу цивільного захисту України, 

Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», 

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», Порядку 

здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення 

України у разі виникнення радіаційної аварії, затвердженого наказом 

Державної інспекції ядерного регулювання України від 8 листопада 2011 року 

№154, на виконання позачергового рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 10.08.2022 року 

№9, з урахуванням рекомендацій районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 28.09.2022 року №4, 

виконавчий комітет міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Призначити відповідальним за проведення йодної профілактики 

на території Баранівської територіальної громади директора КНП «Центр 

ПМСД» Баранівської міської ради Осіпчука Віктора Васильовича. 

2. Рекомендувати ТОВ «Євромедстар» (Веселовський В.С.) забезпечити 

співпрацю із  КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради в питанні 

проведення йодної профілактики на території Баранівської міської ради.  

3. Затвердити розрахунок достатньої кількості препарату йодиду калію в 

населених пунктах Баранівської громади (додаток 1) та схему видачі 

препаратів йодиду калію (додаток 2). 

4. Затвердити видачі препаратів йодиду калію на об’єктах господарської 

діяльності (додаток 3) видачі препаратів йодиду калію непрацюючому 

населенню (додаток 4). 



 

5. Затвердити перелік постів видачі препаратів йодиду калію                                                           

Баранівської міської ради (додаток 5). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра Нечипорука. 

 
 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

№158 від 17.11.2022 року  

 

 

Розрахунок достатньої кількості препарату йодиду калію в населених 

пунктах Баранівської територіальної громади 

 

№ Населений пункт Вік 1 – 3  
роки 

(32 mg) 

Вік 3 – 12 років 
(62,5 mg) 

Вік 13 – 16 
років 

(125 mg) 

Вік 17 – 40 
років 

(125 mg) 

1 м.Баранівка 182 1361 273 1865 

2 с.Зеремля 13 48 11 312 

3 с.Климентіївка - 43 10 296 

4 смт.Полянка 24 159 63 418 

5 смт.Першотравенськ 59 370 166 848 

6 с.Кашперівка 32 109 69 201 

7 с.Рогачів 17 94 27 186 

8 с.Смолдирів - 61 32 163 

9 с.Явне 10 51 14 47 

10 с.Суємці 17 89 - 186 

11 с.Острожок 13 53 - 78 

12 с.Вірля 29 36 - 403 

13 с.Мирославль 9 16 - 303 

  405 доз 2490 доз 665 доз 5267 доз 

 ВСЬОГО: 8827 доз 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

№158 від 17.11.2022 року  

 

СХЕМА 

видачі препаратів йодиду калію  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради  

АЗПСМ смт. 

Першотравенськ 

ради  

АЗПСМ 

смт.Полянка 

АЗПСМ 

с.Рогачів 

АЗПСМ 

с.Кашперівка 

АЗПСМ 

с.Суємці  

Директори 

шкіл 

Завідуючі 

садочками 

Баранівський 

профліцей 

Баранівський 

ліцей №2 

Баранівський 

ліцей №1 

Дошкільні 

навчальні 

заклади  

Класні 

керівники 

 

Вихователі 

Клас Група 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

№158 від 17.11.2022 року  

 

 

ПУНКТ  

видачі препаратів йодиду калію на об’єктах господарської діяльності 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради  

Медичний працівник   

Начальник цехів, бригадир   

Працівники робочої зміни   



 

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

№158 від 17.11.2022 року  

 

 

ПУНКТ                                                                                                                           

 видачі препаратів йодиду калію непрацюючому населенню 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради  

Персонал пункту видачі   

Населення    

Працівники   медичних закладів, 

соціальна служби Баранівської 

міської ради  

Особи з інвалідністю та інші 

маломобільні групи населення    



 

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету  

№158 від 17.11.2022 року  

 

ПЕРЕЛІК 

постів видачі препаратів йодиду калію                                                           

Баранівської територіальної громади  

 

№ Населений пункт  Номер пункту 
видачі 

препаратів 
(загальний за 

громаду) 

Об’єкт 
розташування та 

адреса пункту 
видачі препаратів 

Начальнику 
пункту видачі 

препаратів   

1 м.Баранівка №1 вул.Звягельська,66 Осіпчук В.В. 

2 смт.Першотравенськ №2 вул. Парфірова, 66 Клименчук В.М. 

3 смт.Полянка №3 вул.Промислова, 8 Опанасюк В.А. 

4 с.Кашперівка №4 вул.Гагаріна, 66 Хомич О.Г. 

5 с.Суємці №5 вул.Молодіжна, 7 Дацьо Ю.О. 

6 с.Рогачів №6 вул.Молодіжна, 
13А 

Моліло Л.М. 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету           Тетяна КРАВЧУК 

                                                                          

  



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

17 листопада 2022 року                                                                            №159 

 

Про затвердження плану захисту 

 населення від радіаційних аварій  

на території Баранівської міської ради 

 

З метою планування захисту населення Баранівської територіальної 

громади у разі виникнення радіаційної аварії, керуючись ст.36-1 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання 

позачергового рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 10.08.2022 року №9, з урахуванням 

рекомендацій Новоград-Волинської районної військової адміністрації, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План захисту населення від радіаційних аварій на території 

Баранівської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра 

Нечипорука. 

 

 

 

Міський    голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 

  



 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради  

17.11.2022  № 159 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

захисту населення від радіаційних аварій 

Баранівської  міської  ради 
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1 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

План складено на  виконання повноважень міської ради, визначених відповідно до 

Кодексу цивільного захисту України , статті 361 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пункту 7 протоколу №9 позачергового засідання Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та інших 

нормативно-правових документів з метою підвищення готовності міської ради до реагування 

на надзвичайну ситуацію у випадку аварії на атомних електростанціях України. 

Склад громади: населених пунктів  - 35, населення – 26,7 тис.чол.   (додаток 1). 

На виконання розпорядження начальника районної державної адміністрації від 

16.03.2022 року №33 "Про організацію радіаційного спостереження на території району" з 18 

березня 2022 року на території району ведеться радіаційне спостереження системою 

лабораторного контролю, до складу якої входять районна розрахунково-аналітична група, 

диспетчерські служби  та пости радіаційного спостереження. Відповідно даного 

розпорядження на території Баранівської міської ради визначено два пости радіаційного 

спостереження (додаток 2). 

У разі отримання інформації від Уряду України або  обласної військової адміністрації 

інформації щодо загрози або виникнення забруднення території району радіоактивними 

речовинами районною військовою адміністрацією запроваджується цілодобове 

спостереження за рівнем радіації в межах району. 

У разі виявлення визначених рівнів радіоактивного забруднення вводяться 4  режими 

захисту населення відповідно до Положення про введення режимів радіаційного захисту та 

поведінки населення Житомирської області при радіаційних аваріях, затвердженого 

рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

від 11.11.2005 р. протокол № 6 (додаток 3). 

Якщо одразу вводиться вищий режим захисту, то одночасно виконуються заходи 

попередніх режимів, якщо вони не виконувалися раніше.   

Враховуючи осередковий характер випадіння радіонуклідів, рішення щодо введення 

режимів захисту населення на території громади приймається: 

начальниками обласної або районної військової адміністрації в межах області  або 

району; 

міським головою  в межах громади за результатами радіаційного спостереження з 

негайною доповіддю начальнику районної військової адміністрації.  

Рішення про введення кожного режиму оформлюється письмово розпорядженням 

начальників обласної, районної військових адміністрації, міського голови (додаток 10). 

 



 

2 ІІ. ПЛАНУВАННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Планування захисту населення громади від радіаційних аварій здійснюється головним 

спеціалістом загального відділу Баранівської міської ради (якому по посадових обов’язках 

визначено обов’язки з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи) із залученням 

служб цивільного захисту, інших фахівців.  

Заходи з виконання режимів захисту населення супроводжуються короткими 

роз'ясненнями порядку виконання, визначенням виконавців заходів, розрахунками сил і 

засобів, матеріальних засобів та джерел фінансування. 

2.1 Організація оповіщення та інформування населення, зв'язку та управління. 

Оповіщення населення громади про радіаційну небезпеку здійснюється сигналом 

"РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" – уривчастими сигналами сирени, згідно Схеми оповіщення 

населення (додаток 4). 

Інформування населення про обстановку та порядок дій може проводитися по 

державних та місцевих каналах радіо та телебачення, в соціальних мережах, а також міською 

радою, керівниками суб'єктів господарської діяльності Пам'ятками, які розповсюджуються 

серед населення посильними (додаток 5). Пам'ятки виготовляються заздалегідь і 

зберігаються в місцях їх видачі. 

Зв’язок здійснюється по телефонних каналах РЦТ-212, операторів мобільного зв’язку,  

пересувними засобами, пішим порядком (в межах одного населеного пункту) (додаток 5). 

При відсутності дротового та мобільного зв’язку  для передачі інформації 

використовуються обхідні канали зв’язку: радіоканали рятувальної служби, бригад екстреної 

медичної допомоги, служби охорони публічного (громадського) порядку, в тому числі – 

гучномовці.  

При відсутності електротехнічного зв’язку інформація доставляється пересувними 

засобами (автотранспортом) або пішим посильним (в межах одного населеного пункту). 

Зв’язок по дротових каналах забезпечує РЦТ-212. 

За організацію зв’язку по каналах операторів мобільного зв’язку та радіоканалах 

відповідають в рівних частках всі суб’єкти, які беруть участь у заходах евакуації. 

Зв'язок пересувними засобами та пішим посильним організується від молодшого 

начальника до старшого начальника, тобто від ЗПЕ та ППЕ – в комісію, а з комісії – в 

районну комісію. 

Всі посадові особи комісії зобов’язані добиватися зв’язку всіма можливими способами. 

Управління заходами здійснюється з приміщення міської ради або з захисної споруди 

цивільного захисту за адресою м.Баранівка, вул.Соборна, 20.  У разі евакуації міської ради 

управління здійснюється з безпечного району розміщення. 

 

2.2 Забезпечення постійного спостереження за радіаційним фоном 

Контроль за рівнем радіації на території громади планується та забезпечується 

відповідальною особою  Дячук Н.В., директор ДУ «ЖОЦКП» МОЗ України. 



 

На території громади розгортаються 2 пости  радіаційного спостереження: 

- 15 ДПРУ ГУ ДСНС України – м.Баранівка, вул. Першотравнева, 20,     тел. 101; 

- Баранівський відділ ДУ «ЖОЦКП» МОЗ України – м.Баранівка, вул. Тищика, 9, тел. 

097-39-96-471  (додаток 2). 

Спостереження за рівнем радіації здійснюється районною розрахунково-аналітичною 

групою та постами радіаційного спостереження. Рівень радіації вимірюється у мілірентгенах 

(мР). 

У разі загрози радіаційного забруднення відповідальною особою організується 

цілодобова взаємодія з районною розрахунково-аналітичною групою та постами 

радіаційного спостереження на території громади та отримується інформація щодо 

радіаційної обстановки. 

У разі виявлення підвищення радіаційної фону негайно доповідається  в районну 

військову адміністрацію та міському голові. 

2.3 Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (ЗС ЦЗ) 

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) планується 

головним спеціалістом загального відділу Баранівської міської ради (спеціаліст з питань 

цивільного захисту та мобілізаційної роботи) у протирадіаційних укриттях (далі – ПРУ), у 

найпростіших укриттях, у фортифікаційних спорудах по кожному населеному пункту та за 

громаду в цілому  (розрахунок 1). 

Всього укривається у ЗС ЦЗ – 4483 осіб, 16,8 %, у 15 захисних спорудах ЦЗ, з них: 

у протирадіаційних укриттях (ПРУ) - 1760 осіб, 6,6%; 

у найпростіших укриттях - 2700 осіб, 10,1 %; 

у фортифікаційних спорудах - 23 осіб, 0,1 %. 

У разі отримання розпорядження про укриття населення власники (балансоутримувачі) 

укриттів в строк до Ч1+12.00 готують їх до використання за призначенням: 

вивільняють приміщення від сторонніх речей, влаштовують місця для сидіння 

(лежання); 

забезпечують освітлення (постійне та аварійне), засоби зв'язку; 

створюють запас питної води, продовольства, медикаментів на 3-5 діб; 

влаштовують санітарні вузли. 

По сигналу "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" уривчасті сигнали сирени, протягом 20 

хвилин населення укривається у ЗС ЦЗ.  

                                                           
1 Ч – час отримання розпорядження про введення режимів захисту від радіаційних аварій. 



 

 

2.4 Проведення йодної профілактики населення 

Порядок планування заходів йодної профілактики на території району визначений 

розпорядженням начальника районної військової адміністрації від 06.10.2022 №163 "Про 

планування та проведення йодної профілактики серед населення Новоград-Волинського 

району у разі виникнення радіаційної аварії (додаток 7, окремо). 

Рішенням виконкому від 17.11.2022 року №158 (додаток 8, окремо): 

призначено відповідальною особою за планування та проведення йодної профілактики 

населення громади директора КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради Осіпчука 

Віктора Васильовича; 

затверджено схему видачі препаратів; 

визначено місця, порядок зберігання та видачі препаратів; 

затверджено перелік пунктів видачі препаратів та призначено начальників пунктів 

видачі. 

Застосування йодної профілактики здійснюється на всій території громади особам до 40 

років. 

Планування заходів здійснюється відповідальною особою із залученням фахівців з 

охорони здоров'я, цивільного захисту та інших посадових осіб міської ради та інших структур. 

Складається розрахунок достатньої кількості препарату йодиду калію (далі – препарату) 

по населених пунктах та за громаду (розрахунок 2). 

На підставі схеми видачі препаратів, місць зберігання та постів видачі, визначених 

рішенням виконкому, складаються схеми видачі препаратів по кожному населеному пункту  

та по категоріях населення (додаток 9). 

Складається розрахунок видачі препаратів на пунктах видачі по населених пунктах та 

загальний (розрахунок 3). Витяги з розрахунку надаються на пункти видачі препаратів. 

Рішення виконкому, витяги з Плану доводяться до виконавців. 

2.5 Забезпечення  інших заходів радіаційного захисту 

Здійснюється планування виконання інших заходів радіаційного захисту, визначених 

Положенням про введення режимів радіаційного захисту та поведінки населення 

Житомирської області при радіаційних аваріях (додаток 3, окремо). 

Герметизація житлових приміщень, учбових закладів лікарень інших приміщень 

перебування людей планується власниками (балансоутримувачами) таких  приміщень: 

закупляється плівка, рейки, цвяхи та інші засоби. 

Населення забезпечується засобами захисту органів дихання. 

На території громади застосовуються таки засоби захисту органів дихання2: 

 

непрацююче населення - респіратори, ватно - марлеві пов’язки,  

(забезпечуються населенням самостійно) 

                                                           
2 Постанова КМУ від 19.08.2002 №1200 



 

працівники суб'єктів господарської 

діяльності 

- 1 протигаз і 1 респіратор на особу і 

додатково 2 % загальної кількості 

працівників 

(забезпечуються суб’єктами господарювання 

за рахунок власних коштів) 

 

працівники формувань та 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту 

- 1 протигаз і 1 респіратор на особу і 

додатково % загальної кількості працівників 

формувань та спеціалізованих служб; 

1 костюм захисний на особу і додатково 10 % 

загальної кількості працівників формувань та 

спеціалізованих служб 

(забезпечуються суб'єктами господарювання 

за рахунок власних коштів) 

 

Планується радіологічний контроль питної води і молока на замовлення. Здійснюється 

Баранівським відділенням Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ «Житомирський 

обласний лабораторний центр ». 

Планується проведення заходів по пилоподавленню територій населених пунктів, 

періодичному поливу дорожнього полотна з твердим покриттям і обочини (розрахунок 4). 

Планується підготовка населених пунктів до евакуації: 

попередньо визначається кількість населення до евакуації; 

визначається кількість населення, яка може виїхати у чисту зону власним транспортом; 

для решти населення плануються пункти збору і посадки населення на транспорт 

(ЗПЕ); 

призначається адміністрація ЗПЕ та готується документація. 

В наших умовах напрямки евакуації населення будуть визначатися, насамперед, у 

південному та східному напрямках. Безпечні райони евакуації будуть визначатися додатково 

старшим начальником. 

Планується розгортання пунктів проведення часткової санітарної обробки людей, 

пунктів дегазації транспортних засобів, влаштування санітарних шлюзів, як правило, на 

шляхах на межі виїзду в чисту зону (розрахунок 5). Призначається адміністрація пунктів із 

розрахунку цілодобового чергування. 

3 ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Заходи із захисту населення організовуються і проводяться виконкомом міської ради, керівниками 

суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності. 

  

3.1 Виконання заходів режиму захисту населення №1 

У разі виявлення на території району або громади рівня радіації  

Рγ ≥0,6 мР/год.: 

негайно проводиться оповіщення населення сигналом "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 

визначеними способами (додаток 4); 



 

розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або міського голови 

на відповідній території вводиться режим захисту населення №1; 

населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 

можливих каналах інформування  доводиться розпорядження відповідного керівника про 

введення режиму захисту №1 та порядок дій (додаток 3). Додатково посильними міської 

ради (при необхідності) населенню подвірно вручаються Пам'ятки про порядок дій (додаток 

5); 

вводиться режим обмеженого перебування людей на відкритому повітрі; 

проводиться герметизація житлових та нежитлових приміщень; 

готуються захисні споруди до укриття людей: перевіряється робота усіх систем 

життєзабезпечення, закладаються продовольство, питна вода, медикаменти на 3-5 діб 

(розрахунок 1); 

запроваджується режим перебування людей на відкритому повітрі у засобах захисту 

органів дихання; 

в строк до Ч+24.00 доповідається начальнику районної військової адміністрації про 

запровадження на території громади режиму захисту населення №1. 

 

3.2 Виконання заходів режиму захисту населення №2 

У разі виявлення на території району або громади рівня радіації  

Рγ ≥ 1,5 мР/год.: 

негайно проводиться оповіщення населення сигналом  "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 

визначеними способами (додаток 4); 

розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або міського голови 

на відповідній території вводиться режим захисту населення №2. 

населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 

можливих каналах інформування  доводиться розпорядження про введення режиму захисту 

№2 та порядок дій (додаток 5). 

Виконуються заходи режиму захисту населення №1, якщо вони не виконувалися раніше і 

додатково: 

протягом наступних 6 годин проводиться йодна профілактика населенню віком до 40 

років  (розрахунок 3); 

здійснюється радіологічний контроль питної води і молока,                                тел. 097-

39-96-471; 

силами міської ради, суб'єктів господарської діяльності, населення здійснюється 

герметизація плівкою колодязів та артсвердловин (розрахунок 6);  

суб’єктами господарської діяльності та населенням переводиться  худоба та птиця на 

стійловий режим утримання у закритих приміщеннях; 

пакування продуктів харчування, документів у поліетиленові мішки (пакети); 



 

вводиться режим обов’язкового застосування засобів індивідуального захисту органів 

дихання на відкритому повітрі; 

ведеться цілодобове спостереження за радіаційним фоном; 

до Ч+24.00 доповідається начальнику районної військової адміністрації про 

запровадження на території громади режиму захисту населення №2. 

3.3 Виконання заходів режиму захисту населення №3 

У разі виявлення на території району або громади рівня радіації  

Рγ ≥ 15 мР/год.: 

негайно проводиться оповіщення населення сигналом "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 

визначеними способами (додаток 4); 

розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або міського голови 

на відповідній території вводиться режим захисту населення №3. 

населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 

можливих каналах інформування  доводиться розпорядження про введення режиму захисту 

№3 та порядок дій (додаток 5). 

Виконуються заходи режиму захисту населення №1, 2, якщо вони не виконувалися раніше і 

додатково: 

населення негайно укривається у захисних спорудах цивільного захисту; 

рекомендується населенню, яке має власний транспорт, негайно виїхати у чисту зону; 

планується евакуація решти населення: 

уточнюється кількість населення до евакуації; 

готуються до розгортання збірні пункти евакуації та транспорт для евакуації населення 

(розрахунок 7); 

вводиться режим пересування населення в населених пунктах тільки у закритих та 

захищених від радіоактивного забруднення транспортних засобах; 

проводяться заходи по пилоподавленню територій населених пунктів, періодичному 

поливу дорожнього полотна з твердим покриттям і обочини (розрахунок 4); 

влаштовуються тимчасові санітарні шлюзи на вході у житлові  та інші приміщення; 

проводиться часткова санітарна обробка населення перед поверненням з відкритого 

повітря у захисні споруди цивільного захисту; 

обмежується застосування до харчування продуктів місцевого виробництва; 

до Ч+24.00 доповідається начальнику районної військової адміністрації про 

запровадження на території громади режиму захисту населення №3. 

 

3.4 Виконання заходів режиму захисту населення №4 

У разі виявлення на території району або громади рівня радіації  

Рγ ≥ 149 мР/год.: 



 

негайно проводиться оповіщення населення сигналом "РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА" 

визначеними способами (додаток 4); 

розпорядженням начальника обласної, районної військової адміністрації або міського голови 

на відповідній території вводиться режим захисту населення №4 та оголошується повна 

евакуація населення; 

населенню та керівникам суб'єктів господарської діяльності  усіх форм власності по всіх 

можливих каналах інформування  доводиться розпорядження про введення режиму захисту 

№4 та порядок дій (додаток 5). 

Виконуються заходи режиму захисту населення №1, 2, 3, якщо вони не виконувалися раніше 

і додатково: 

терміново проводиться повна евакуація населення у безпечні райони евакуації, визначені 

старшим начальником; 

на межі виїзду в чисту зону визначаються місця для проведення часткової санітарної обробки 

населення та дезактивації техніки (додаток 11), влаштовуються санітарні шлюзи та 

виставляються пости для забезпечення охорони публічного (громадського) порядку та 

контролю за виконанням заходів режиму захисту населення (розрахунок 8); 

у разі наявності чистого транспорту на межі виїзду у чисту зону після проведення часткової 

санітарної обробки проводиться пересадка населення на чистий транспорт; 

доповідається начальнику районної військової адміністрації про запровадження на території 

громади режиму захисту населення №4 та проведення повної евакуації населення громади у 

чисту зону. 

 



 
Розрахунок 1. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (ЗС ЦЗ) 

№ Населений пункт  

Кількіс
ть 

населе
ння, 
чол. 

ПРУ 
Найпростіші 

укриття 
Фортифікаці
йні споруди 

Відповідальна 
особа, 

 телефон 

М
іс

тк
іс

ть
, ч

о
л

. % 

М
іс

тк
іс

ть
, ч

о
л

. % 

М
іс

тк
іс

ть
, ч

о
л

. % 

1 м. Баранівка, вул. 
Першотравенська, 
20  

12000 20 0,17 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

2 м. Баранівка, вул. 
Тищика, 7  

12000 50 0,42 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

3 м. Баранівка, 
вул.Соборна,8 

12000 60 0,5 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

4 м.Баранівка, вул. 
Соборна, 10  

12000 48 0,4 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

5 м. Баранівка, 
вул.Звягельська 
58а 

12000 200 1,67 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

6 м.Баранівка, 
вул.Соборна,20  

12000 100 0,83 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

7 м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 66 

12000 300 2,5 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

8 м. Баранівка, вул. 
Соборна, 26 

12000 1500 12,5 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

9 м.Баранівка, вул. 
Поліська, 7а  

12000 60 0,5 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

10 м.Баранівка, вул. 
Звягельська, 3 

12000 150 1,25 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

11 м. Бараніка, вул. 
Соборна, 3  

12000 150 1,25 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

12 м. Баранівка, вул. 
Соборна, 55 

12000 120 10 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

13 смт.Першотра-
венськ, вул. Миру, 
6 

3500 50 1,43 - - - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

14 м.Баранівка, 
вул..Степанюка,2 

- - - - - 23 2,3 Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 



 
15 С.Смолдирів 603 150 24,8 - - - - Беліца Володимир 

Володимирович, 067-
41-00-844 

16 м. Баранівка, вул.  
Зарічна,7  

12000 - - 13 0.00
1 

- - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

17 м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 17  

12000 - - 162 0.01 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

18 м. Баранівка, 
вул.Древлянська,6 

12000 - - 245 0.2 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

19 с.Суємці, вул. 
Савчука, 11  

658 - - 73 0.1 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

20 с, Острожок, 
вул.Центральна, 
93 

472 - - 45 0.01 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

21 смт. 
Першотравенськ, 
вул. Шкільна  

3542 - - 600 0.2 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

22 Смт. Полянка, 
вул. Промислова, 
1  

1676 - - 44 0.03 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

23 с. Рогачів, вул. 
Молодіжна, 1  

858 - - 220 0.3 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

24 с.Суємці, вул. 
Шкільна, 60  

658 - - 1153 1.8 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

25 с.Зеремля, вул 
Вишневецька, 12 

549 - - 140 0.2 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

26 с.Климентіївка, 
вул.Заграда,44   

661 - - 23 0,03 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

27 с.Явне, вул. 
Центральна,2 

204 - - 47 0.23 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

28 м. Баранівка, вул. 
Степанюка, 2 

12000 - - 24 0.00
2 

- - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

29 с. Мирославль, 
вул. Радулинська, 
3 

358 - - 28 0.08 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

30 смт. 
Першотравенськ, 
вул. Лермонтова 
14 

3542 - - 799 0.22 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

31 с. Рогачів, вул. 
Новоград-
Волинська 167а 

858 - - 51 0.06 - - Беліца Володимир 
Володимирович, 067-
41-00-844 

 



 
Розрахунок 2. Потреба у препараті йодиду калію 

№ Населений пункт 

К
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я 

д
о

 

4
0

 р
о

кі
в,

 ч
о

л
. Вікові категорії Доза 

(мг) 
Потреба 

(мг) 

0-1 
міс. 

1-3 р. 
32 mg 

4-12 р. 
62,5 
mg 

13-18 
р. 

125 
mg 

19-40 
р. 

125mg 

 Всього доз: 8827 - 405 2490 665 5267 8827 - 

1 КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської 
ради  

8827 - 405 2490 665 5267 8827 - 

 Всього mg: - - 12960 155625 83125 658375  910085 

 

3.4.1  
 

Розрахунок 3. Наявність  препарату йодиду калію 

№ Населений 
пункт,  

пункт видачі 
препарату 

К
іл

ьк
іс

ть
 

н
ас

ел
ен

н
я 

д
о

 
4

0
 р

о
кі

в,
 ч

о
л

. Потреба 
(мг) 

Наявність 
(мг) 

%
 

за
б

ез
п

еч
е

н
о

ст

і 

Примітка 

 РАЗОМ: 8827 910085 350000 38 - 

1 КНП «Центр 
ПМСД» 
Баранівської 
міської ради 

8827 910085 350000 38 Нестача замовлена  

 

 



 
Розрахунок 4. Проведення пилоподавлення дорожнього полотна та населених пунктів (за 

окремим графіком) 

№ Населений пункт 

Суб'єкт 
господарської 

діяльності,  
телефон 

Тип техніки 

К
іл

ьк
іс

ть
, 

о
д

. 

Можливості техніки 

1 м.Баранівка  15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

2 смт Першотравенськ 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

3 смт Полянка 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

4 с.Кашперівка 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

5 с.Берестівка 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

6 с.Зеремля 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

7 с.Суємці 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

8 с.Жари 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

9 с.Вірля 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

10 с.Рогачів 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

11 с.Марківка 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

12 с. Смолдирів 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

13 с.Йосипівка 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

14 с.Явне 15 ДПРУ 
101 

АЦ-40 4 4 тони води, полив 
дорожнього 
полотна  

 



 
 

Розрахунок 5. Укриття колодязів та артезіанських свердловин комунальної власності 

№ Населений пункт, 
адреса розміщення 

Кількість джерел 
водопостачання, од. 

Відповідальний за 
герметизацію,  

телефон колодязь артсвердловина 

 РАЗОМ: 7 4 - 

1 м.Баранівка 3 2 Деревянко Ю.С. 
067-279-38-04 

2 смт.Першотравенськ  1 1 Деревянко Ю.С. 
067-279-38-04 

3 с.Зеремля 1 1 Деревянко Ю.С. 
067-279-38-04 

4 смт.Полянка 2 - Ільчук Л.В. 
097-642-38-76 

 

Розрахунок 6. Місця розміщення постів контролю за дотриманням санітарних норм під час 

виїзду із зони радіаційного забруднення, а також пунктів часткової 

санітарної обробки населення (ЧСО) та дезактивації техніки 

№ Назва об’єкту 
Місце розгортання, 

відповідальна особа, 
телефон 

Склад 

пост контролю 
за 

дотриманням 
санітарних 

норм 

пункт проведення 
часткової санітарної 
обробки населення 

(ЧСО) 

чол. 
од. 

техніки 
 

1 Пункт контролю 
за дотриманням 
санітарних норм 
Баранівський 
відділ ДУ 
«ЖОУКП» МОЗ 
України  

 м.Баранівка, 
вул..Тищика, 9,  
Дячук Н.В. 
097-399-64-71 
 

2 1 відсутній 

 



 
Розрахунок 7. Евакуація населення  

№ 
Населені 

пункти, ЗПЕ 

Кількість 
населення

, чол. 

Транспорт для 
евакуації 

Кількість 
людей 

вивозиться 
за 1 рейс 

Напрямок 
безпечної 
евакуації  

тип од. міст-
кість 

1 м.Баранівка 12000 автобус 9 30 1800 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

2 Старостат 
смт.Полянка 

1500 автобус 2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

3 Старостат 
с.Зеремля 

789 автобус 2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

4 Старостат 
с.Вірля   

1316 автобус 2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

5 Старостат 
с.Рогачів 

1241 автобус 2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

6 Старостат 
с.Жарі  

265 автобус  2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

7 Старостат 
с.Марківка 

1868 автобус 2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

8 Старостат 
с.Йосипівка 

656 автобус  2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

9 Старостат 
с.Кашперівка 

1205 автобус  2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

10 Старостат 
с.Ялишиів  

463 автобус  2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

11 Старостат 
с.Суємці 

788 автобус  2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

12 Старостат 
с.Смолдирів 

853 автобус  2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

13 Старостат 
с.Берестівка 

832 автобус  2 30 60 Хмельницька обл., 
м.Полонне 

 

 



 
Додаток 1  
плану захисту населення від  
радіаційних аварій Баранівської 
міської ради 
 

Склад Баранівської територіальної громади 

 

№п/п Населений пункт Кількість населення, осіб 
 

1.  м. Баранівка 11247 

2.  с. Смолдирів  603 

3.  с. Смолка  103 

4.  с. Іванівка   76 

5.  с. Суємці  658 

6.  с. Володимирівка   52 

7.  с. Йосипівка  286 

8.  с. Табори 370 

9.  с. Зеремля 549 

10.  с. Вишнівка   11 

11.  с. Середня  79 

12.  с. Вірля  747 

13.  с. Климентіївка  661 

14.  с. Берестівка  323 

15.  с. Ситисько  55 

16.  с. Мирославль   385 

17.  с. Зрубок 2 

18.  с. Ялишів  85 

19.  с. Явне 204 

20.  с. Лісове   126 

21.  смт. Першотравенськ  3542 

22.  с. Рогачів 858 

23.  с. Острожок   472 

24.  с. Млини 94 

25.  с. Рудня  57 

26.  смт. Полянка  1676 

27.  с. Будисько  4 

28.  с. Кашперівка  776 

29.  с. Гриньки  250 

30.  с. Озерянка  125 

31.  с. Жари   226 

32.  с. Деревищина  16 

33.  с. Марківка  354 

34.  с. Глибочок   854 

35.  с. Стара Гута   613 

 

  



 
Додаток 2  
плану захисту населення від  
радіаційних аварій Баранівської 
міської ради 

 

Тимчасова мережа постів радіаційного спостереження на території району 

Номер 

поста 
Суб'єкт, на базі якого створюється пост Адреса розташування 

1. 
Метеопост Новоград-Волинський Житомирського 

обласного центру з гідрометеорології 

м. Новоград-Волинський, 

вул. Івана Франка, 38 

2. 
Новоград-Волинська міжрайонний відділ ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр" 

м. Новоград-Волинський, 

вул. Н.Оржевської, 8 

3 
Новоград-Волинське районне управління ГУ ДСДНС 

України в області 
 

3. 

Баранівське відділення Новоград-Волинського 

міжрайонного відділу ДУ "Житомирський 

обласний лабораторний центр" 

м. Баранівка, вул. 

Тищика, 9 

4. 

Ємільчинське відділення Олевського міжрайонного 

відділу ДУ "Житомирський обласний лабораторний 

центр" 

смт Ємільчине 

5. 
Броницькогутянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

с.Броницька Гута, вул. 

Зелена, 2 

6. Жолобненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Жолобне, вул. Шевченка, 

53 

7. Колодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Колодянка, вул. 

Центральна, 49а 

8. Барвинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Барвинівка, вул. 

Шевчуків, 57 

9. Федорівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
с. Федорівка, вул. вул. 

Перемоги, 2 

10. Косенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Косенів, вул.Зарічна, 3 

11. Піщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. с. Піщів, вул. Миру, 18 

12. Красилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
с. Красилівка, вул. 
Центральна, 41 

13. 
Новоград-Волинське районне управління ГУ ДСНС 

України в області 
м. Новоград-Волинський 

14. 
Баранівське відділення Новоград-Волинського 

районного управління ГУ ДСНС України в 

області 

м. Баранівка 

15. 
Ємільчинське відділення Новоград-Волинського 

районного управління ГУ ДСНС України в області 
смт Ємільчине 

 

  



 
                                                                                                        Додаток 6  

                                                               плану захисту населення від  

                                                                                                               радіаційних аварій  

                                                                                                                           Баранівської міської ради 

 

СПИСОК ПОСАДОВИХ ОСІБ 

суб'єктів господарської діяльності, які беруть участь у виконанні заходів захисту від радіаційних аварій  

№ Посада Прізвище, ім'я та по батькові Телефон 

1 Міський голова  Мігей Олександр Юрійович 067-34-29-575 

2 Заступник міського голови  Нечипорук Дмитро Васильович 098-580-23-03 

3 Керуючий справами 
(секретар) виконавчого 
комітету Баранівської міської 
ради  

Кравчук Тетяна Василівна 067-609-19-82 

4 Директор ДУ «ЖОЦКП» МОЗ 
України  

Дячук Наталія Василівна 097-399-64-71 

5 Директор КНП «Центр ПМСД» 
Баранівської міської ради  

Осіпчук Віктор Васильович 097-404-76-86 

6 Директор КНП «Баранівська 
ЦРЛ» Баранівської міської 
ради  

Шатровський Ігор Володимирович 067-596-14-53 

7 Головний спеціаліст 
загального відділу 
Баранівської міської ради  

Беліца Володимир Володимирович 067-41-00-844 

8 Заступник начальника відділу 
запобігання надзвичайним 
ситуаціям Новоград-
Волинського районного 
управління Головного 
управління ДСНС України у 
Житомирській області 

Хотян Богдан Іванович  0972308854 

 



 
 

                                                                                     Додаток 9  

                                                                                     плану захисту населення від  

                                                                                     радіаційних аварій Баранівської 

                                                                                     міської ради 

 

  

 

СХЕМА 

видачі препаратів йодиду калію  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради  

АЗПСМ смт. 

Першотравенськ  

АЗПСМ 

смт.Полянка 

АЗПСМ с.Рогачів АЗПСМ 

с.Кашперівка 

АЗПСМ 

с.Суємці  

Директори 

шкіл 

Завідуючі 

садочками 

Баранівський 

профліцей 

Баранівський 

ліцей №2 

Баранівський 

ліцей №1 

Дошкільі 

навчальні 

заклади  

Класні 

керівники 

 

Вихователі 

Клас Група 



 
Додаток 10 
плану захисту населення від  
радіаційних аварій Баранівської 
міської ради  
 

ЗРАЗОК 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Баранівського міського голови 

                                                                № 

 

Про введення режиму радіаційного захисту та 
поведінки населення 
Баранівської міської територіальної громади 

 

 

Відповідно до статті 361 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу цивільного 

захисту України, рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій від 11.11.2005 р.  протокол №6, розпорядження начальника обласної військової адміністрації 

від 03.11.2022 №000 "Про введення на території Житомирської області режиму надзвичайної ситуації", у 

зв'язку з виявленням на території Баранівської громади  рівня радіаційного забруднення Рγ ≥ 0,6 

мР/год. та з метою захисту населення від вражаючих факторів радіаційної аварії 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. З 13.00 год. 03 листопада 2022 року привести Баранівську міську субланку Новоград-Волинської 
районної ланки Житомирської обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту в режим надзвичайної ситуації. 

2. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації….. 
3. Ввести на території Баранівської міської ради режим 1 захисту населення від радіаційної аварії 

та виконати  наступні заходи: 

1) застосовувати всі види захисту органів дихання (респіратори, протигази, ватно - марлеві 
пов'язки); 

2) обмежити  перебування населення на відкритому повітрі; 

3) провести герметизацію житлових та нежитлових приміщень; 

4) до 13.00 год. 04 листопада 2022 року підготувати  захисні споруди цивільного захисту  до 
укриття людей. 

4. Керівникам закладів, установ, організацій, суб'єктів господарської діяльності будь-яких форм 
власності, які розташовані на території громади, забезпечити виконання вказаних заходів. 

5. До 13.00 год. 04 листопада 2022 року письмово поінформувати міську раду про виконання 
заходів. 
 

        Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 

                



 
     Додаток 11 

                                                                                    плану захисту населення від  

                                                                                    радіаційних аварій Баранівської 

                                                                                    міської ради  

 

Передбачає механічне видалення радіоактивних речовин (РР) з відкритих частин тіла, зі слизових 

оболонок очей, носа, ротової порожнини, одягу, спорядження й одягнутих засобів індивідуального 

захисту. Може проводитися багаторазово, як у зоні радіоактивного забруднення так і на межі виходу в 

чисту зону. 

 ПРОВОДИТЬСЯ НАСЕЛЕННЯМ САМОСТІЙНО. 

 

 



 

 

 

Засоби захисту органів дихання замінити на чисті і до проведення ПОВНОЇ обробки не знімати.  



 
 

Обробка техніки називається  ДЕЗАКТИВАЦІЯ. 

Полягає у видаленні радіоактивних речовин з поверхні техніки, особливо з ходової частини. 

Використовується розчин миючих засобів у воді. 

Проводиться також на межі виїзду в чисту зону. 

Для цього створюється  

 ПУНКТ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТЕХНІКИ.  

Він може створюватися збоку від дороги. 

Дезактивація також може проводитися самостійно за допомогою спеціального комплекту ДК-4. 

 

ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТЕХНІКИ 

 

  

 



 

 

З поверхні техніки видаляються радіоактивні речовини. Використовується розчин миючих засобів у воді 

(пральний порошок, хазяйське мило тощо). 



 



 
ПРОВЕДЕННЯ 

ЧАСТКОВОЇ САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ ТА ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТЕХНІКИ ПЕРЕД ВИЇЗДОМ У ЧИСТУ ЗОНУ 

 

 

 

  



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

17 листопада  2022 року                         № 160 

 

Про надання одноразової  

     матеріальної допомоги 

 

Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової 

допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, 

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 згідно додатку. 

2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) перерахувати 

кошти в загальній сумі 11 000 гривень (одинадцять тисяч гривень 00 

коп) на рахунок управління соціального захисту населення міської 

ради для виплати 11 000 гривень (одинадцять тисяч  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 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК     

 


