
                                     

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

13.12.2022                                                                                         № 171 

Про затвердження                                                                                                           

Порядку проведення конкурсу                                                                           

«Найкраща ялинкова прикраса»                                                                                                     

 
            З метою організації змістовного дозвілля жителів громади у новорічні та 

різдвяні дні 2022-2023 рр., виховання молоді у дусі поваги до народних традицій, 

керуючись пп. 3 п б ч 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити порядок проведення конкурсу «Найкраща ялинкова прикраса» та 

склад журі (додаються). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Баранівської міської ради        І.В. 

Приймак. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 



               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішенням виконачого комітету      

     Баранівської міської ради                                                                                                                                                   

                                                              13.12.2022  № 171 
 

Порядок проведення конкурсу 

“Найкраща ялинкова прикраса” 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Конкурс «Найкраща ялинкова прикраса» (далі – конкурс) проводиться до 

новорічних та різдвяних свят з метою широкого залучення юних авторів до 

творчого розвитку, самовдосконалення, забезпечення передноворічного 

настрою, а також мати змогу продемонструвати свої творчі здібності та 

оригінальний стиль мешканцям Баранівської громади. 

2. Організатором і керівником конкурсу є Баранівська міська рада. 

Переможців конкурсу визначає журі, склад якого затверджений рішенням 

виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

3. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-

сайті Баранівської міської ради http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/. 

 

2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

 

1. Завданнями конкурсу є:  

- виявлення та підтримка талановитих авторів-початківців, заохочення їх до 

подальшої творчої праці; 

 - сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив юних (молодих) митців;  

- популяризація дитячої творчості;  

- обмін творчим досвідом. 

 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

 

1. До участі в конкурсі запрошуються вихованці гуртків та учні шкіл громади 

віком від 5 до 16 років. 

 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

1. Участь у конкурсі є безкоштовною. 

 

2. Термін проведення конкурсу: з 14 грудня по 23 грудня 2022 року. 

 

3. Роботи на конкурс приймаються до 23 грудня (включно) 2022 року. 

 

4. Визначення переможця конкурсу відбудеться 26 грудня 2021 року. 

 

5. Переможець конкурсу власноручно прикрасить новорічну ялинку своїм 

http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/


винаходом (іграшкою). ( В разі,якщо іграшка буде виконана із водопроникного 

матеріалу – будь-яку Новорічну ялинку в закладах громади). 

 

6. Вимоги до параметрів іграшки: висота – приблизно 50 сантиметрів, ширина – 

приблизно 30 сантиметрів; іграшку бажано подавати на мотузці або на гачку, що 

її можна було повісити на ялинку для експонування. 

 

7. Конкурсні роботи передаються автором до виконавчого комітету Баранівської 

міської ради за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 

 (2-й поверх). 

 

5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

 

1. Роботи, прийняті до розгляду членами журі, оцінюються за такими 

критеріями: - оригінальність стилю; - досконалість форми; - неординарність 

творчої думки, новаторство. 

 

2. Журі конкурсу визначає переможців і призерів конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце) та 

заохочувальні призи (8 штук). 

 

3. Переможці конкурсу отримають премію, за перше, друге та третє місця, яку 

визначає журі та затверджується розпорядженням міського голови. Загальна 

сума коштів для отримання премії становить 2000 грн. 

 

4. Журі має право розділити переможців за віковою категорією 5-8 років; 9-12 

років; 13-16 років, за номінаціями «Трудомісткість виконання», 

«Оригінальність», «Втілення творчого задуму», «Естетичний смак», 

«Креативність» або визначити декілька переможців (І, ІІ, ІІІ 

місце). Переможцям вручаються дипломи та грошові винагороди. 

 

5. Діти, які прийняли участь в конкурсі, але не стали призерами отримують 

подяку від міського голови. 

 

6. Інформація про підсумки конкурсу публікується на веб-сайті Баранівської 

міської ради http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                      Ірина ПРИЙМАК 

  

http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/


             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              рішенням виконачого комітету      

     Баранівської міської ради                                                                                                                                                   

                                                              13.12.2022 № 171 
 

СКЛАД ЖУРІ 

міського конкурсу «Найкраща ялинкова прикраса» 

 

Мігей Олександр Юрійович - Баранівський міський 

голова, голова журі; 

Заремба Володимир Григорович - секретар Баранівської міської ради, заступник 

голови журі; 

Завадська Жанна Сергіївна - головний спеціаліст загального відділу Баранівської 

міської ради, секретар журі. 

Члени журі: 

Нечипорук Дмитро Васильович - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Баранівської міської ради; 

Ейсмонт Юлія Сергіївна - директор Баранівської школи мистецтв Баранівської 

міської ради; 

Бортнік Олена Василівна – в.о. директора Баранівського міського Будинку 

дитячої творчості; 

Касянчук Юлія Михайлівна - викладач Баранівської школи мистецтв; 

Ткачук Руслана Миколаївна – завідуюча бібліотекою Баранівського ліцею №1; 

Терновай Ганна Вінцентіївна - викладач Баранівської школи 

мистецтв; 

Бенкіна Тетяна Григорівна - керівник гуртка міського Будинку дитячої 

творчості; 

Тодоренко Наталія Павлівна - майстер народної творчості. 

 

 

Заступник міського голови                                                      Ірина ПРИЙМАК 

  



                                                                                      
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

13 грудня 2022 року                                          № 172 

  

Про затвердження розпорядження  

міського голови 

  

Заслухавши інформацію заступника міського голови Ірину Приймак про 

необхідність затвердження розпорядження міського голови, виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 12.12.2022 року №234-од 

«Про надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками в м.Баранівка» 

(додається). 

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 

  



                                                                                      
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

13 грудня 2022 року                                          №173  

  

Про визначення місць для розміщення засобів 

пересувної дрібно-роздрібної торгівлі на 

території м. Баранівки на період новорічних 

і різдвяних свят та проведення святкових 

продовольчих ярмарків 

 

З метою покращення торгівельного обслуговування населення 

Баранівської територіальної громади, упорядкування роботи об’єктів дрібно-

роздрібної торгівлі на період новорічних і різдвяних свят, недопущення підняття 

цін на продукти харчування в передноворічний період, попередження стихійної 

торгівлі на території міста, керуючись пп.8 п.а, пп.2 п.б ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів 

України від 22.08.2007 року №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової 

діяльності в Україні», від 14.05.2008 року №451 «Деякі питання виставково-

ярмаркової діяльності», від 29.07.2009 року №868 «Деякі питання організації 

діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року № 516-р «Питання проведення 

продовольчих ярмарків», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1.Визначити такі місця для розміщення засобів пересувної дрібно-

роздрібної торгівлі на території м. Баранівка на період різдвяних і новорічних 

свят з 23.12.2022 р. до 08.01.2022 р. включно з торгівлею новорічною 

атрибутикою, подарунками, сувенірами та іграшками по вулиці Соборна. 

2.Провести новорічні й різдвяні продовольчі ярмарки в м.Баранівка по 

вулиці Соборна (територія, прилегла до ресторану «Бутон») 23-24 грудня 2022 

року, 30-31 грудня 2021 року та 6 січня 2022 року з дотриманням санітарних 

норм. 

3.Заборонити суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності 

здійснювати продаж піротехнічних засобів та спиртних напоїв на об’єктах 

пересувної торгівлі, а також на лотках і прилавках під час проведення 

новорічних ярмарків. 



4.Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської 

ради (Савчук В.А.):  

1)підготувати дислокацію торгових місць на святкову торгівлю 

новорічною атрибутикою, подарунками та іграшками у вищевказаних місцях 

відповідно до поданих підприємствами чи підприємцями заяв; 

2) розмістити учасників ярмарків відповідно до даного рішення та поданих 

ними заяв з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм 

при реалізації товарів населенню;  

3)на період торгівлі забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання всіх форм власності вимог чинного законодавства у сфері 

торгівлі. 

5.Рекомендувати Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського 

відділу поліції ГУ НП в Житомирській області забезпечити охорону 

громадського порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення 

новорічних і різдвяних ярмарків та в межах наданих повноважень 

систематично здійснювати заходи щодо недопущення торгівлі в місцях, не 

передбачених переліком місць, затверджених даним рішенням. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра 

Нечипорука. 

 

 

Міський голова                                                                             Олександр МІГЕЙ 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

13.12.2022                                                                                                    № 174                                                                                                     
 

Про призначення опікуна над дітьми, 

позбавленими батьківського піклування  

 

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, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 

35, 37, 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 заяву 

Вишинської Н.Л., висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради про 

доцільність встановлення опіки та відповідність її інтересам дітей, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської 

ради від 12.12.2022 р., виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над дітьми, позбавленими батьківського піклування 

ХХХХХХХХХ, уродженцями ХХХХХХХХ та призначити опікуна над 

ними Вишинську Наталію Леонідівну, ХХХХ р.н., жительку ХХХХХХХХ. 

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

психічний розвиток дітей на опікуна Вишинську Н.Л. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника з питань 

діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 

 Міський голова                                                                Олександр МІГЕЙ  

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

13 грудня 2022 року № 175 

 

Про затвердження заходів до 

новорічних та різдвяних свят 

   

З метою організації змістовного дозвілля жителів громади у новорічні та 

різдвяні дні 2022-2023 рр., виховання молоді у дусі поваги до народних 

традицій,керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Баранівської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо проведення новорічних та різдвяних свят 

(додається). 

2. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради (Лисюк І.В.) забезпечити 

виконання та фінансування вище зазначених заходів в межах кошторисних 

призначень. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

Міський голова                                                                  Олександр МІГЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Додаток  

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                Баранівської міської ради 

                                                                                13.12.2022р. № 175 

 

План заходів щодо проведення  

новорічних та різдвяних свят 

 

1. Організувати роботу «Резиденції Святого Миколая» в приміщеннях бювету 

«Джерельце» (м. Баранівка, вул. Соборна, 17а) та сільських (селищних) клубних 

закладів. 

Гуманітарний відділ 

Баранівської міської ради, 

клубні заклади громади 

17-19 грудня 2022 р. 

 

2. Провести майстер-клас «Розпис імбирного пряника». 

Баранівська школа мистецтв  

Баранівської міської ради 

21 грудня 2022 р. 

 

3. Провести майстер-клас «Декор різдвяної свічки».  

Баранівська школа мистецтв  

Баранівської міської ради 

20 грудня 2022 р. 

 

4. Провести пізнавальні посиденьки «Миколай вночі мандрує, сном і казкою 

чарує» та майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас.  

КУ «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей»  

Баранівської міської ради 

19 грудня 2022 р. 

 

5. Провести засідання клубу за інтересами під назвою «Чарівне мереживо 

новорічних свят» та майстер-клас з виготовлення чарівного кролика.  

КУ «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей»  

Баранівської міської ради 

24 грудня 2022 р. 

 

6. Провести майстер-клас з циркового мистецтва.  

Баранівський міський будинок культури  

ім. А. Пашкевича 

23 грудня 2022 р. 

 

 



7. Провести майстер-клас з виготовлення скандинавських гномів.  

Баранівський міський  

Будинок дитячої творчості 

22 грудня 2022 р. 

 

8. Провести виставку новорічних іграшок.  

КУ «Історико-краєзнавчий народний музей»  

Баранівської міської ради 

грудень 2022 р. - січень 2023 р. 

 

9. Організувати благодійний онлайн аукціон «Подарунок на Різдво». 

Гуманітарний відділ 

Баранівської міської ради 

26 - 30 грудня 2022 р. 

 

10. Організувати святкову виставу для пільгових категорій та соціально 

незахищених дітей.  

Гуманітарний відділ 

Баранівської міської ради 

грудень 2022 р. 

 

 

Заступник міського голови                                                   Дмитро НЕЧИПОРУК 

  



                                     

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирська область 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 13 грудня 2022 року                                                                                     № 176 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 30.11.2022 року № 162  

«Про організацію суспільно корисних 

робіт в умовах воєнного стану на території 

Баранівської міської територіальної громади» 

 

У зв’язку з допущенням технічної помилки у преамбулі рішення виконавчого 

комітету від 30.11.2022 року № 162 «Про організацію суспільно корисних робіт в 

умовах воєнного стану на території Баранівської міської територіальної 

громади» виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до рішення виконкому від 30.11.2022 року № 162 «Про 

організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на території 

Баранівської міської територіальної громади», а саме виключити в преамбулі 

рішення слова «листа командира військової частини А4028 від 05 жовтня 2022 року 

№ 1927». 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Дмитра Нечипорука. 

 

 

Міський голова                                                                             Олександр МІГЕЙ 
 

 

 

 

 


