
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022 року                                                       № 177 

 

Про затвердження Меморандуму 

про співпрацю та Концепції відбудови та 

сталого економічного розвитку 

Баранівської міської територіальної громади 

Житомирської області 
 

     З метою розвитку співпраці між Баранівською міською радою 

Житомирської області та ГО «Мережа захисту національних інтересів 

«АНТС», керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет: 

 

ВИРІШИВ:    

 

1. Затвердити Меморандум про співпрацю між Баранівською міською 

територіальною громадою Житомирської області та Громадською 

організацією «Мережа захисту національних інтересів “АНТС”» по реалізації 

Проєкту № UKR096 «Зміцнення громад заради перемоги та відродження 

України» «Зміцнення громадської довіри» USAID/UCBI III (додається). 

2. Затвердити Концепцію відбудови та сталого економічного розвитку 

Баранівської міської територіальної громади (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Олександр МІГЕЙ    

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                            Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня  2022 року       № 178 

 

Про затвердження фінансового плану  

Комунального підприємства 

«Баранівка міськводоканал»  

на 2023 рік 

 

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, пп.1,2 п.а) 

статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

керуючись частиною 6 статті 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет 

міської ради 

    

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Баранівка 

міськводоканал» на 2023 р. (додається).  

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти 

на директора комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» 

Деревянка Ю.С. 

 

 

 

 Міський голова                                                         Олександр МІГЕЙ 

 

 Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету                                              Тетяна КРАВЧУК  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 грудня  2022 року       № 179 

 

Про затвердження фінансового плану  

Комунального підприємства 

«Полісся» на 2023 рік 

 

 

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, 

пп.1,2 п.а) статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та керуючись частиною 6 статті 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет 

міської ради 

    

   ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фінансовий план  комунального підприємства «Полісся» на 

2023 р. (додаток 1).  

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти 

на директора комунального підприємства «Полісся» Строєва І.М. 

 

 

 

 Міський голова                                                             Олександр МІГЕЙ 

 

 Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету                                                   Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 грудня  2022 року       № 180 

 

Про затвердження фінансового плану  

Комунального підприємства 

«Водоканал Полісся» на 2023 рік 

 

 

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, пп.1,2 

п.а) статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

керуючись частиною 6 статті 59 зазначеного Закону, виконавчий комітет 

міської ради 

    

   ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фінансовий план  комунального підприємства «Водоканал 

Полісся» на 2023 р. (додаток 1).  

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти 

на директора комунального підприємства «Водоканал Полісся» 

ФедулаєвуЛ.М. 

 

 

 

 Міський голова                                                           Олександр МІГЕЙ 

 

 Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету                                                 Тетяна КРАВЧУК 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 грудня 2022 року       № 181 

Про затвердження тарифів на платні послуги 

Міського ринку відділу благоустрою та  

житлово - комунального господарства 

Баранівської міської ради 

 

        Відповідно до пп.2 п.а. ст.28, п8ст 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою надання платних послуг на міському 

ринку, враховуючи клопотання відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

       1. Затвердити розмір тарифів на платні послуги міського ринку відділу 

благоустрою та житлово-комунального господарств Баранівської міської 

ради згідно з додатком. 

       2. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 

31.05.2018року №114 «Про затвердження тарифів на платні послуги міського 

ринку відділу благоустрою та житлово-комунального господарства 

Баранівської міської ради» вважати таким, що втратило чинність. 

       3. Контроль  за  виконанням    цього  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 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                       від 27 грудня 2022 року №181   
                                                                            

 

ТАРИФИ 

на платні послуги міського ринку відділу благоустрою та житлово 

комунального господарства Баранівської міської ради (за один день 

торгівлі) 

№ п/п Назва Заплановані 

тарифи, грн 

Діючі 

тарифи,грн 

    1 В’їзд на ринок:   

 Легковим автомобілем з причепом або бусом 10,00 6,00 

 Вантажним автомобілем 15,00 9,00 

2 

 

Бронювання торгівельного місця на ринку (на місяць): 

Одне торгове місце(1кв. м)  

 

20,00 

 

10,00 

 Одне торгове місце (6кв. м)  100,00 50,00 

3 

 

Надання в оренду одного торгового місця для: 

Торгівлі з вантажних машин (5-10т) 

 

100,00 

 

40,00 

 Торгівля з вантажних машин(до 5т)- 60,00 30,00 

 Торгівля з легкових автомобілей 50,00 25,00 

 Торгівля худобою та птицею- 50,00 25,00 

 Торгівля з причепів- 50,00 25,00 

 Торгівля рослинною продукцією (1пог. м) 10,00 5,00 

 Торгівля молочною продукцією(до 1пог. м) 10,00 5,00 

 Торгівля іншими продовольчими товарами(1пог. м-до 50кг) 10,00 7,00 

 Торгівля непродовольчими товарами(2*2м) 40,00 24,00 

 Торгівля непродовольчими товарами(2*3м) 50,00. 36,00 

4 

 

Надання в оренду одного торгового місця за  

прилавком(1пог. м) 

 10,00  7,00 

    5 Стоянка автомобіля на території ринку 10,00 7,00 

    6  МАФи (за місяць) 2000.00 1000,00 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                Тетяна  КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 грудня 2022 року       № 182 

 

Про впорядкування  використання  музичного 

контенту в  об’єктах торгівлі, сфери послуг, ресторанного  

господарства,  розважальних 

закладів на  території  Баранівської міської 

територіальної  громади 

  

Розглянувши звернення депутата міської ради Олега Ковальського, 

керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

правовий режим воєнного стану», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», виконавчий комітет міської 

ради            

 

ВИРІШИВ: 

1. Гуманітарному відділу міської ради (Лисюк І.В.) розробити 

рекомендований музичний контент  та надати його для використання 

суб’єктам господарювання у сфері торгівлі, надання  послуг, ресторанного 

господарства та  розважальним закладам Баранівської міської територіальної 

громади. 

2. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника  міського 

голови Дмитра Нечипорука. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                            Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 грудня  2022 року       № 183 

 

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 17 200 гривень (сімнадцять тисяч двісті гривень 00 

коп) на рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 17 200 гривень (сімнадцять тисяч двісті 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 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

27 грудня  2022 року                                                                          № 184 
 

Про виплату допомоги на поховання 
 

Розглянувши звернення жителів громади про надання допомоги на 

поховання померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не 

працювали й не отримували пенсійних та інших соціальних виплат, 

документи, додані до звернень, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, виконавчий 

комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які 

проживають на території Баранівської міської ради за рахунок коштів   

загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно 

додатку. 

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

кошти в загальній сумі 4 000 гривень (чотири тисячі гривень 00 коп) на 

рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 4 000 гривень (чотири тисячі гривень 00 коп). 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.) забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В. 

 
Міський голова                                                               Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                 Тетяна  КРАВЧУК 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022 року                                          № 185 

  

Про затвердження розпоряджень 

міського голови 

  

Заслухавши інформацію керуючої справами (секретаря) виконавчого 

комітету Кравчук Т.В. про необхідність затвердження розпорядження 

міського голови, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови: 

1) від 23.12.2022 року №251-од «Про надання дозволу на здійснення 

комерційної діяльності» (додається); 

2) від 23.12.2022 року №252-од «Про надання дозволу на здійснення 

комерційної діяльності» (додається); 

3) від 23.12.2022 року № 253-од «Про надання дозволу на торгівлю» 

(додається). 

 

Міський голова                                                                   Олександр МІГЕЙ 

                                                                                      



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

від  27 грудня  2022 року       № 186  

  

Про затвердження заходів щодо 

підтримки сім’ї, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок  

і чоловіків на 2023 рік  

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

протидію торгівлі людьми», «Про соціальні послуги», «Про правовий режим 

воєнного стану», указів Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 64/2022,  «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» від 07.11.2022№ 757/2022, постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022  № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану» та розпорядження 

Житомирської обласної військової адміністрації від 16.11.2022 №336 «Про 

обласну цільову  Програму підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2023 рік», з метою зміцнення інституту 

сім’ї, соціальної підтримки багатодітних сімей та малозабезпечених сімей, 

популяризації сімейних цінностей, забезпечення реалізації єдиної державної 

політики, спрямованої на досягнення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, вдосконалення 

механізмів її реалізації, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити заходи щодо підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2023 рік,  що додаються. 

 2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.), службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.),  комунальному 

некомерційному підприємству  «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Баранівської міської ради (Осіпчук В.В.), гуманітарному відділу 

міської ради (Лисюк І.В.) забезпечити виконання даних заходів. 

 3. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити 

фінансування заходів у межах кошторисних призначень. 

 



4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 

(Нікітчина Н.В.)  про хід виконання заходів інформувати міську раду, 

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації до 10 

лютого 2024 року.   

5. 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 
                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                            від 27.12.2022 року №186   

 

 Заходи 
щодо підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на 2023 рік 

 

1. Проведення інформаційних кампаній, акцій та інших заходів з метою 

привернення уваги широких верств громадськості до проблематики 

дискримінації та гендерно - обумовленого насильства й руйнування існуючих  

гендерних стереотипів, спрямованих на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації та 

насильства за ознакою статі. 

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради 

Протягом року 

 

2. Проведення «круглих столів» з пропаганди відповідального 

батьківства з метою популяризації сімейних цінностей. 

 

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради, служба у 

справах 

дітей  Баранівської міської ради, 

громадські організації (за згодою) 

Протягом 2023 року 

 

3. Надання базових соціальних послуг сім’ям в умовах конкретного 

суспільства, конкретної ситуації; здійснення системи заходів, спрямованих на 

запобігання протиправній поведінці дітей в сім’ях.  

                                                                 

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради, служба у 

справах   

дітей  Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради 

Постійно 

 

4. Проведення заходів у рамках Міжнародного тижня підтримки 

грудного вигодовування. 

                                                           Управління соціального захисту населення 

                                                           Баранівської міської ради, КНП                

                                                           «Центр ПМСД» Баранівської міської ради 

                                                           Серпень 2023 року 



 

5. Участь в організації та проведенні Новорічних і Різдвяних свят для 

дітей пільгових  категорій.           

 

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради, служба у 

справах  

дітей  Баранівської міської ради,  

гуманітарний відділ міської ради  

громадські організації (за згодою) 

Грудень 2023 року 

              

6. Налагодження партнерства з громадськими організаціями, які 

працюють для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

щодо проведення просвітницької роботи та об’єднання зусиль у напряму 

ефективного реагування та випадків дискримінації. 

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради, громадські                  

організації (за згодою) 

Протягом року 

 

7. Забезпечення розгляду звернень громадян за фактами дискримінації 

за ознакою статті, реагування на випадки дискримінації за ознакою статті та 

надання допомоги. 

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради   

Протягом року             

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК 



                                                                                      

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

 

від  27 грудня   2022 року       № 187  

  

Про затвердження заходів щодо 

запобігання, протидії домашньому  

насильству та торгівлі людьми 

на 2023 рік  

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

протидію торгівлі людьми», «Про соціальні послуги», «Про правовий режим 

воєнного стану», указів Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» від 07.11.2022 № 757/2022 , постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану» та розпорядження 

Житомирської обласної військової адміністрації від 16.11.2022р. № 335 «Про 

обласну цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та 

торгівлі людьми на 2023 рік», з метою запобігання та протидії домашньому 

насильству та/або насильству за ознакою статі; запобігання та протидії 

торгівлі людьми, зокрема шляхом підвищення ефективності виявлення осіб, 

які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист  прав 

осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм 

допомоги; запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, дітей 

надання допомоги постраждалим від домашнього насильства,  виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1.Затвердити заходи щодо запобігання, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми на 2023 рік,  що додаються. 

 2.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.), службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.),  комунальному 

некомерційному підприємству  «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Баранівської міської ради (Осіпчук В.В.), гуманітарному відділу 

міської ради (Лисюк І.В.) забезпечити виконання даних заходів. 



 3.Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити 

фінансування заходів у межах кошторисних призначень. 

4.Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 

(Нікітчина Н.В.)  про хід виконання заходів інформувати міську раду, 

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  до 10 

лютого 2024 року.   

5.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 
                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                      від 27 грудня 2022 року №187          

 

 Заходи 
щодо запобігання, протидії домашньому 

 насильству та торгівлі людьми на 2023 рік 

 

1. Забезпечення діяльності координаційної ради з питань сім’ї, гендерної 

рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.  

 

                                                          Управління соціального захисту населення 

                                                          Баранівської міської ради, служба у справах                     

                                                          дітей  Баранівської міської ради,  

                                                          гуманітарний відділ міської ради, КНП                

                                                          «Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

                                                          ювенальна превенція. 

Щопівроку 

 

2. Проведення акції «Протидій домашньому насильству» на базі освітніх 

закладів «Проінформований - значить захищений!».  

                                                          Управління соціального захисту населення 

                                                          Баранівської міської ради, служба у справах                     

                                                          дітей  Баранівської міської ради,  

                                                          гуманітарний відділ міської ради,  

                                                          ювенальна превенція. 

Грудень 2023 року 

    

3. Проведення  заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». 

                                                          Управління соціального захисту населення 

                                                          Баранівської міської ради, служба у справах                     

                                                          дітей  Баранівської міської ради,  

                                                          гуманітарний відділ міської ради. 

Листопад-грудень 2023 року 

 

 4. Забезпечення діяльності мультидисциплінарної команди соціально-

психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, у тому числі сексуального насильства. 

 

                                                          Управління соціального захисту населення 

                                                          Баранівської міської ради, служба у справах                     

                                                          дітей  Баранівської міської ради,  

                                                          гуманітарний відділ міської ради, КНП                

                                                          «Центр ПМСД» Баранівської міської ради,                        

                                                          гуманітарний відділ міської ради. 

Протягом 2023 року 

 



5. Розміщення інформаційної продукції  з питань протидії торгівлі 

людьми, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо 

ризиків потрапляння в ситуації протидії торгівлі людьми. 

 

                                                     Управління соціального захисту населення 

                                                     Баранівської міської ради, служба у справах                     

                                                     дітей  Баранівської міської ради 

                                                     Протягом 2023 року 

 

6. Відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 липня) з 

метою підвищення рівня обізнаності суспільства щодо явища торгівлі 

людьми.  

 

         Управління соціального захисту населення 

                                                            Баранівської міської ради, гуманітарний               

                                                            відділ міської ради.  

Липень 2023 року 

 

7. Відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 

жовтня). 

 

         Управління соціального захисту населення 

                                                            Баранівської міської ради, гуманітарний               

                                                            відділ міської ради.  

Жовтень  2023 року 

 

8. Проведення засідань, акцій за круглими столами спрямованих на 

підвищення рівня обізнаності населення щодо питань протидії торгівлі 

людьми.  

 

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради, служба у 

справах  

дітей  Баранівської міської ради, КНП            

«Центр ПМСД» Баранівської міської 

ради, 

гуманітарний відділ міської ради, 

ювенальна превенція 

Протягом року 

 

9. Посилення співпраці правоохоронних органів, органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та перенаправлення осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми.   

Управління соціального захисту 

населення 

Баранівської міської ради, служба у 

справах  



дітей  Баранівської міської ради, КНП            

«Центр ПМСД» Баранівської міської 

ради, 

гуманітарний відділ міської ради, 

ювенальна превенція 

Протягом року 

10. Надання особам, які постраждали від торгівлі людьми, безоплатної 

медичної, психологічної, правової, соціальної та іншої допомоги, сприяння їх 

працевлаштуванню та забезпечення реалізації права на освіту і 

професійну підготовку тощо.  

         Управління соціального захисту населення 

                                                            Баранівської міської ради, КНП      

         «Центр ПМСД» Баранівської міської ради, 

гуманітарний відділ міської ради, 

Протягом року 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022 року                                                                   №    188                                                                 

 

Про затвердження висновку органу 

опіки та піклування Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання 

Сємак Аллою Федорівною 

обов’язків опікуна  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.56, 60, 63 Цивільного Кодексу України, наказом Державного комітету 

України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства   праці   та   соціальної    політики    

України    №34/166/131/88 від  26.05.99 «Про затвердження Правил опіки та 

піклування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  17.06.1999 

року за  №387/3680, розглянувши проєкт висновку органу опіки та 

піклування Баранівської міської ради щодо можливості виконання обов’язків 

опікуна, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування  Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання Сємак Аллою Федорівною, ХХХХ 

р.н. обов’язків опікуна над повнолітнім сином Сємаком Олександром 

Олеговичем, ХХХХ р.н., що додається. 

2. Контроль за виконанням 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  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Додаток 

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                            від 27 грудня 2022 року № 188                                           

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування  Баранівської міської ради  

щодо можливості виконання Сємак Аллою Федорівною обов’язків опікуна 

над повнолітнім сином Сємак Олександром Олеговичем, ХХХХ р.н.  

 

Розглянувши заяву Сємак Алли Федорівни, ХХХХ р.н.,  що проживає 

по ХХХХХХХХХХХ про надання висновку органу опіки та піклування 

Баранівської міської ради щодо можливості виконання нею обов'язків 

опікуна над повнолітнім сином Сємаком Олександром Олеговичем, ХХХХ 

р.н. та заслухавши інформацію представника управління соціального 

захисту населення з необхідним пакетом документів з’ясовано наступне: 

Сємак Олександр Олегович із 08 квітня 2022 року перебуває на обліку у 

психіатра в комунальному некомерційному підприємстві «Баранівська 

центральна районна лікарня» Баранівської міської ради, як інвалід 1-ї групи 

(інвалідність з дитинства) внаслідок психічного захворювання, що потребує 

постійного стороннього нагляду та догляду. 08.04.2022 року Житомирським 

обласним  центром медико-соціальної експертизи  йому встановлена 1 група 

«Б» інвалідності безтерміново. Згідно висновку лікарської комісії КНП 

«Баранівська центральна районна лікарня» Баранівської міської ради від 

08.12.2022 року №596 Олександр  має обмеження самообслуговування, не 

усвідомлює наслідків своєї поведінки, не може орієнтуватися в простих 

життєвих ситуаціях, має обмеження здатності  до  спілкування, контролю 

своєї поведінки, потребує постійного стороннього догляду.  

Повнолітній унаслідок психічної хвороби не може висловлювати свої 

думки, не може одягатись, приготувати собі їжу, не може дати оцінку своїм 

діям чи діям оточуючим, самостійно вийти з дому. 

На даний час, після смерті батька Сємак О.В., який помер у січні 2022 

року, Алла Федорівна є найближчим родичом для свого сина, надає йому 

постійну допомогу по догляду, опікується ним. Тому бажає і надалі 

доглядати за своїм сином і бути його опікуном.   

Виходячи з вищевказаного, керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 56, 60, 63 Цивільного кодексу України, п. 

2.1. наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства   праці   та   соціальної    політики    України    №34/166/131/88 

від  26.05.99  «Про затвердження Правил опіки та піклування», орган  опіки 

та піклування Баранівської міської ради вважає можливим виконання Сємак 

Аллою Федорівною обов’язків опікуна над повнолітнім сином Сємак 

Олександром Олеговичем, в разі визнання Сємак О.О. судом недієздатним. 

 

 

Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ                                                                         



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

  РІШЕННЯ  

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022 року                                                                            № 189                                                                    

 

Про затвердження висновку органу 

опіки та піклування Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання 

Павлюк Галиною Миколаївною 

обов’язків опікуна  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 56, 60, 63 Цивільного Кодексу України, наказом Державного комітету 

України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства   праці   та   соціальної    політики    

України    №34/166/131/88 від  26.05.99 «Про затвердження Правил опіки та 

піклування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  17.06.1999 

року за  №387/3680, розглянувши проект висновку органу опіки та 

піклування Баранівської міської ради щодо можливості виконання обов’язків 

опікуна, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування  Баранівської 

міської ради щодо можливості виконання Павлюк Галиною Миколаївною, 

ХХХХ р.н. обов’язків опікуна над повнолітньою дочкою Павлюк Ольгою 

Іванівною, ХХХХ р.н., що додається. 

2. Контроль за виконанням 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                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Додаток 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                                                            27.12.2022р. №189 _______                                           

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування  Баранівської міської ради 

щодо можливості виконання Павлюк Галиною Миколаївною обов’язків 

опікуна над повнолітньою дочкою Павлюк Ольгою Іванівною, ХХХХ р.н. 

Розглянувши заяву Павлюк Галини Миколаївни, ХХХХ р.н.,  що 

проживає по ХХХХХХХХХХ про надання висновку органу опіки та 

піклування Баранівської міської ради щодо можливості виконання нею 

обовязків опікуна над повнолітньою дочкою Павлюк Ольгою Іванівною, 

ХХХХ р.н. та заслухавши інформацію представника управління соціального 

захисту населення з необхідним пакетом документів з’ясовано наступне: 

Павлюк Ольга Іванівна з 2007 року перебуває на обліку у психіатра в 

комунальному некомерційному підприємстві «Баранівська центральна 

районна лікарня» Баранівської міської ради, як інвалід 2-ї групи (інвалід з 

дитинства), що потребує постійно стороннього нагляду та догляду, оскільки 

не здатна усвідомлювати своїх дій та керувати ними. 

Павлюк О.І. з 2007 року по 2020 рік неодноразово перебувала на 

лікуванні в Житомирській обласній психіатричній лікарні №1 з приводу 

розумової відсталості. Тому рішенням Баранівського районного суду 

Житомирської області від 15.12.2020 року Павлюк Ольгу Іванівну визнано 

недієздатною строком на два роки та призначено опікуном над нею її матір 

Павлюк Галину Миколаївну. 

За останній час стан здоров’я Павлюк О.І. погіршився, вона не 

усвідомлює наслідків своєї поведінки, не може орієнтуватися в простих 

життєвих ситуаціях, потребує постійного нагляду та турботи, що 

підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії від 

08.04.2022 року та висновком лікарської комісії від 06.09.2022 року №448. 

 У зв’язку із загостренням хвороби Ольга проходила лікування у 

відділенні №2 КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» з 

31.10.2022 року по 01.12.2022 року. Після виписки рекомендовано приймати 

лікування за місцем проживання. 

  На даний час, Галина Миколаївна є найближчим родичем для своєї 

дочки, повністю утримує, надає їй постійну допомогу по догляду, 

опікується нею. Тому бажає і надалі доглядати за своєю дочкою і бути її 

опікуном.   

Виходячи з вищевказаного, керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 56, 60, 63 Цивільного кодексу України, п. 

2.1. наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства   праці   та   соціальної    політики    України №34/166/131/88 

від  26.05.99  «Про затвердження Правил опіки та піклування» 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1999 р. за 

№387/3680, орган  опіки та піклування Баранівської міської ради вважає 

можливим виконання Павлюк Галиною Миколаївною обов’язків опікуна 



над повнолітньою дочкою Павлюк Ольгою Іванівною, в разі визнання 

Павлюк О.І. судом недієздатною. 

 

 

Міський голова                                           Олександр МІГЕЙ 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 

27 грудня 2022 року                                                                                     № 190                                                                                                     

 

Про надання Печерській О.В.  

дозволу на дарування частини 

житлового будинку 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, розглянувши заяву Печерської 

О.В., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради 

від 23.12.2022 р. та рішення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті міської ради від 23.12.2022 р. виконавчий комітет 

міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Печерській Ользі Володимирівні, ХХХХ р.н., жительці 

ХХХХХХХХ дозвіл на дарування 1/6 частини житлового будинку, 

який знаходиться за адресою: ХХХХХХХ на користь Печерської Віри 

Дмитрівни, ХХХХ р.н., яка зареєстрована та проживає за тією ж 

адресою. 

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 
 

 

27 грудня 2022 року                                                                                       № 191                                                                                                     

 

Про надання Печерському Б.О.  

дозволу на дарування частини 

житлового будинку 

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей», п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, розглянувши заяву 

Печерського Б.О., враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської 

міської ради від 23.12.2022 р. та рішення комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті міської ради від 23.12.2022 р. виконавчий 

комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Печерському Богдану Олександровичу, ХХХХ р.н., жителю 

ХХХХХХХХХ дозвіл на дарування 1/6 частини житлового будинку, 

який знаходиться за адресою: ХХХХХХХ на користь бабусі Печерської 

Віри Дмитрівни, ХХХХ р.н., яка зареєстрована та проживає за тією ж 

адресою. 

 

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 

 

27 грудня 2022 року                                                № 192 

 

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 23.12.2022 року, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 

ради про визначення місця проживання неповнолітньої дитини 

ХХХХХХХ, ХХХХ р.н. з батьком Павіцьким Юрієм Петровичем, 

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  

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому       Тетяна КРАВЧУК 

 



 

Додаток до рішення  

виконавчого комітету  

№192 від 27.12.2022 р. 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради 

про визначення місця проживання неповнолітньої дитини 

 

 Службою у справах дітей Баранівської міської ради розглянуто заяву 

Павіцького Юрія Петровича, ХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХХ про надання 

висновку органу опіки та піклування про визначення місця проживання 

неповнолітнього сина ХХХХХХХ, ХХХХ р.н. з ним. 

 Встановлено, що рішенням Баранівського районного суду від 

08.10.2012 року шлюб між Павіцьким Ю.П. та Павіцькою Тамарою 

Григорівною, ХХХХ р.н., матір’ю дитини розірвано, малолітнього сина 

ХХХХХХХ залишено на виховання матері Павіцькій Т.Г. 

 З 2013 року ХХХХХХ проживає з батьком Павіцьким Ю.П., бабусею 

Павіцькою Вірою Павлівною, ХХХХ р.н. та дідусем Павіцьким Петром 

Олександровичем, ХХХХ р.н. у ХХХХХ. 

 Мати дитини Павіцька Т.Г. проживає за адресою: ХХХХХХХХ. 

 Позов про стягнення аліментів з Павіцького Ю.П. на утримання сина 

відсутній, Павіцький Ю.П. матеріально утримує сина, що підтверджується 

словами матері дитини Павіцької Т.Г. 

 Неповнолітній ХХХХХХ є учнем 9 класу Полянківського ліцею. 

Відповідно характеристики навчального закладу батько приділяє належну 

увагу вихованню сина, цікавиться його навчанням та поведінкою, відвідує 

класні та загальношкільні батьківські збори, підтримує контакт з класним 

керівником по телефону. Дитина характеризується як організований, 

пунктуальний, життєрадісний, наполегливий учень. 

 За місцем проживання Павіцький Ю.П. також характеризується 

позитивно, як турботливий та відповідальний батько, гарний господар.  

 Павіцький Ю.П з сином проживають у будинку батьків Павіцької В.П. 

та Павіцького П.О., де створено належні умови для проживання, навчання та 

виховання ХХХХХХХ, що підтверджується актом обстеження умов 

проживання від 15.12.2022 року, складеного службою у справах дітей.. 

Відповідно проведеного УСЗН міської ради оцінювання потреб дитини 

в сім’ї Павіцького Ю.П. від 15.12.2022 року за адресою: ХХХХХХХ 

з’ясовано, що основні потреби дитини задовольняються в повній мірі, дитина 

емоційно здорова, Павіцький Ю.П. належним чином виконує свої батьківські 

обов’язки по вихованню сина. 

У спілкуванні з бабусею та дідусем з’ясовано, що Ярослав з матір’ю не 

спілкується, впродовж багатьох років її не бачив. В телефонному режимі з 

матір’ю дитини спілкується лише Павіцька Віра Павлівна. 

Павіцька Тамара Григорівна під час візиту за місцем її проживання 

відмовила членам комісії у проведенні обстеження умов її проживання, 

причину не повідомила. Тамара Григорівна у розмові підтвердила, що дійсно 

не спілкується з сином ХХХХХХ впродовж 9 -10 років, не відвідувала сина 



за місцем його проживання, повідомила, що спілкується лише з бабусею 

Павіцькою В.П. 

Тамара Григорівна наголосила під час візиту членам комісії, а саме у 

присутності представника служби у справах дітей, фахівця із соціальної 

роботи УСЗН, інспектора сектору ювенальної превенції відділу поліції, що 

сину Ярославу краще проживати з батьком, бабусею та дідусем, погодилася 

на визначення місця проживання сина ХХХХХХХХХ з батьком Павіцьким 

Ю.П., що підтвердила письмово.  

Разом з тим, Павіцькій Т.Г. роз’яснено, що визначення місця 

проживання дитини з батьком не позбавляє її права на особисте спілкування 

з сином. 

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини ХХХХХХХХ 

висловив думку, що хоче проживати з батьком. 

Враховуючи вищесказане, орган опіки та піклування Баранівської 

міської ради вважає за доцільне у судовому порядку визначити місце 

проживання неповнолітньої дитини ХХХХХХХ, ХХХХ р.н. з батьком 

Павіцьким Юрієм Петровичем, ХХХХ р.н. 

 

 

 

Міський голова       Олександр МІГЕЙ 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської  області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

 

27 грудня 2022 року                                                   № 193 

 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням 

учнів 1-11 класів закладів освіти із сімей, 

які перебувають в складних життєвих обставинах  

 

 Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства», враховуючи 

рішення виконавчого комітету від 31.08.2022 року №102 «Про встановлення 

вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2022 рік», з метою 

соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів 

загальної середньої освіти із сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах згідно з додатком. 

 2. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради, управлінню 

соціального захисту населення Баранівської міської ради своєчасно 

інформувати службу у справах дітей Баранівської міської ради про виявлених 

дітей, які потребують безкоштовного харчуванням у закладах загальної 

середньої освіти. 

 3. 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 

 



 

Додаток  

до рішення  

виконавчого комітету 

 №193 від 27.12.2022 р. 

 
№ ПІБ Дата 

народженн

я 

Місце 

проживання 

Навчальний 

заклад 

Підстава  

1 ХХХХ ХХХХ ХХХХХХ філія 

"Зеремлянська 

гімназія" 

Баранівського 

ліцею №2 ім. 

О.Сябрук (1 клас) 

 

Важке 

матеріальне 

становище сім’ї 

2 ХХХХ ХХХХ ХХХХХХ філія 

"Зеремлянська 

гімназія" 

Баранівського 

ліцею №2 ім. 

О.Сябрук (4 клас) 

Важке 

матеріальне 

становище сім’ї 

3 ХХХХ ХХХХ ХХХХХХ філія 

"Зеремлянська 

гімназія" 

Баранівського 

ліцею №2 ім. 

О.Сябрук (8 клас) 

Важке 

матеріальне 

становище сім’ї 

4 ХХХХ ХХХХ ХХХХХХ філія 

"Зеремлянська 

гімназія" 

Баранівського 

ліцею №2 ім. 

О.Сябрук (3 клас) 

Важке 

матеріальне 

становище сім’ї 

5 ХХХХ ХХХХ ХХХХХХ філія 

"Зеремлянська 

гімназія" 

Баранівського 

ліцею №2 ім. 

О.Сябрук (1 клас) 

Важке 

матеріальне 

становище сім’ї 

 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                Тетяна КРАВЧУК 



                                                                                                      

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022                                                                              №194 

 

Про продовження терміну  

перереєстрації облікових справ громадян, 

які перебувають на квартирному обліку 

 

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 №64 «Про введення воєнного 

стану в Україні», Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, 

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 

№ 389-VIII, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

враховуючи висновок житлової комісії (протокол від 23.12.2022 №7), 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1.Продовжити термін перереєстрації облікових справ громадян, які 

перебувають на квартирному обліку  на період воєнного стану і протягом 

трьох місяців після його припинення чи скасування. 

           2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                  Тетяна  КРАВЧУК 



                                                                                                       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022                                                                                         №195 

 

Про визначення величини 

опосередкованої вартості  

наймання (оренди) житла в  

м. Баранівка у ІV  

кварталі 2022 року 

 

      Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 10, 16, 20 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», Порядку визначення величини опосередкованої вартості 

наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання 

реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», 

враховуючи висновок житлової комісії (протокол від 23.12.2022 №7),  

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

        1.Визначити величину опосередкованої вартості наймання (оренди) 

житла в м. Баранівка у ІV кварталі 2022 року у розмірі 420 гривень, 

відповідно до додатку . 

        2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК 

 

 

 

   



 

Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 27 грудня 2022р. №195 

 

 

Визначення величини опосередкованої 

вартості наймання (оренди) житла  

в м. Баранівка у ІV кварталі 2022 року 

 

На підставі проведених моніторингів величина опосередкованої 

вартості наймання (оренди) житла в м. Баранівка за четвертий квартал 2022р 

за один квадратний метр загальної площі квартири/житловому будинку 

складає: 70 грн. 

ОПн= (Пн+Пн+Пн):3, де 

Пн (1), Пн(2), Пн(3) – розмір плати за найм (оренду) житла на одну 

людину, яка розраховується шляхом множення мінімального розміру плати 

за найм (оренду) одного квадратного метра в квартирі/житловому будинку у 

третьому кварталі 2022 року на мінімальну норму забезпечення в ньому 

житлом (6 кв.м.) 

- ІV квартал 2022 року: ОПн= 420 грн. 00 коп. 

До розміру плати за наймання (оренду) житла не зараховується плата за 

комунальні послуги та послуги з утримання будинку та прибудинкової 

території. 

 

 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК 



                                                                                                      

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022                                                                                              №196 

 

Про взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових 

умов та соціальний квартирний 

облік 

          Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа», статтями 34,39,46 Житлового кодексу Української РСР, пунктами 15, 

46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, Порядком взяття громадян 

на соціальний квартирний облік, затвердженого ПКМУ від 23.07.2008 № 682, 

Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», пунктом 64 

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

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року № 866, розглянувши подання служби у справах 

дітей Баранівської міської ради від 06.12.2022 №521, враховуючи висновок 

житлової комісії (протокол від 23.12.2022 №7), виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

           1.Взяти на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

в позачергову чергу та на облік громадян, які мають право на отримання 

соціального житла (соціальний квартирний облік) в позачергову чергу особу 

з числа дітей, позбавлених батьківського піклування ХХХХХХ, ХХХХ р.н., 

уродженця ХХХХХХХХХ. 

           2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                  Тетяна  КРАВЧУК 
                                                                                                     



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022                                                                                №197 

 

Про зняття з соціального 

квартирного облік гр.Євпака С.О. 

 

          Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», пп.1 п.11 Порядку взяття громадян на соціальний квартирний 

облік, затвердженим ПКМУ від 23.07.2008 № 682, Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення», розглянувши заяву Євпака С.О. 

від 06.12.2022, враховуючи висновок житлової комісії (протокол від 

23.12.2022 №7), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1.Зняти з соціального квартирного обліку Євпака Сергія 

Олександровича, ХХХХ року народження, особу з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з поданням ним заяви про 

зняття з обліку.  

           2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                  Тетяна  КРАВЧУК 



                                                                                                       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 грудня 2022                                                                                              №198 

 

Про затвердження персонального складу 

членів наглядової ради у сфері розподілу 

соціального житла та положення про наглядову раду 

 

     Відповідно до статей 30, 42, 53, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України №23 від 

16.01.2007 року «Про затвердження Положення про наглядову раду у сфері 

розподілу соціального житла», з метою забезпечення громадського контролю 

за дотриманням законодавства з питань розподілу соціального житла,  

враховуючи висновок житлової комісії (протокол від 23.12.2022 №7) 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити персональний склад членів наглядової ради у сфері 

розподілу соціального житла, додаток 1. 

2. Затвердити положення про наглядову раду у сфері розподілу 

соціального житла в новій редакції, додаток 2. 

3.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

від 20.11.2018 №243 «Про створення наглядової ради у сфері розподілу 

соціального житла при виконавчому комітеті місткої ради та 

затвердження Положення про наглядову раду у сфері розподілу 

соціального житла». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету  Т.В.Кравчук. 

 

 

Міський голова                                                                       Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                    



                                    Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

                                                                      від 27 грудня 2022 року №198 

 

 

Персональний склад 

членів наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

 

Приймак Ірина Володимирівна – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

Заремба Володимир Григорович – секретар ради  

Кравчук Тетяна Василівна – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету  

Савчук Василь Андрійович – начальник відділу благоустрою та житлово-

комунального господарства Баранівської міської ради  

Шевчук Олена Григорівна – начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської 

міської ради 

Дерев’янчук Григорій Олексійович – головний спеціаліст містобудування 

та архітектури відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради 

Григорович Ірина Володимирівна – головний спеціаліст з комунальної 

власності відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності Баранівської міської ради  

Кучинська Інна Володимирівна – начальник служби у справах дітей 

Баранівської міської ради 

Нікітчина Наталія Володимирівна - начальник управління соціального 

захисту населення  Баранівської міської ради 

Михалюк Олександр Павлович - начальник відділу юридичної роботи та 

управління персоналом Баранівської міської ради 

Оханська Ірина Сергіївна – начальник загального відділу Баранівської 

міської ради 

Цимбалюк Людмила Анатоліївна – начальник-головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку Баранівської міської ради 

Мищик Тетяна Василівна – заступник начальника відділення №1 місто 

Баранівка управління праці та соціального захисту населення Новоград-

Волинської РДА (за згодою) 

Волошин Олександр Миколайович – юрист КП «Баранівка 

міськводоканал» Баранівської міської ради (за згодою) 

Андрєєва Людмила Анатоліївна - депутат Баранівської міської ради (за 

згодою) 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                      

    

 

 



                                 Додаток 2  

                                                                         до рішення виконавчого комітету 

                                                                           від 27 грудня 2022 року  №198  

 

Положення 

про наглядову раду у сфері розподілу 

соціального житла 

     1. Наглядова рада у сфері розподілу соціального житла (далі - наглядова 

рада) є постійно діючим органом, що утворюється при виконавчому комітеті 

Баранівської міської ради з метою забезпечення громадського контролю за 

розподілом такого житла. 

    2. Діяльність наглядової ради базується на принципах добровільності, 

рівноправності  її членів, законності, гласності, демократизму. 

    3. Основними завданнями наглядової ради є забезпечення контролю за 

дотриманням законодавства з питань взяття громадян на соціальний 

квартирний облік та зняття з такого обліку, ведення соціального квартирного 

обліку громадян, розподілу соціального житла. 

    4.Наглядова рада має право: 

   - отримувати від органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

   - запрошувати на засідання наглядової ради представників органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян; 

    - проводити перевірку дотримання законодавства з питань взяття громадян 

на соціальний квартирний  облік та зняття з такого обліку, ведення  

соціального квартирного обліку громадян, розподілу соціального житла; 

  - здійснювати контроль за дотриманням порядку розрахунку плати за 

соціальне житло, укладення та розірвання договорів найму соціального 

житла, проведення щорічного моніторингу доходів наймачів соціального 

житла та членів їх сімей; 

   -  брати участь у підготовці пропозицій щодо формування фонду 

соціального житла, його розподілу та розроблення місцевих програм 

розвитку соціального житла; 

   - вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з 

питань взяття громадян на соціальний квартирний облік та зняття з такого 

обліку, ведення соціального квартирного обліку громадян, розподілу 

соціального житла, інших питань забезпечення громадян соціальним житлом; 

  - запрошувати на засідання комісії  старостів старостинських округів. 

    5. Наглядова рада зобов’язана: 

    - інформувати про результати своєї діяльності виконавчий комітет 

Баранівської міської ради у визначений ним строк; 

    - здійснювати прийом громадян та розглядати звернення з питань, що 

належать до її компетенції; 

    -  інформувати в установленому порядку правоохоронні органи про 

виявлені факти порушення законодавства з питань забезпечення громадян 

соціальним житлом. 

     6.Наглядова рада формується з дотриманням  принципу  рівного  

представництва від: 



   - органу місцевого  самоврядування (виконавчого комітету Баранівської 

міської ради), зокрема депутатів Баранівської міської ради (за їх згодою), 

працівників виконавчого органу ради з питань праці та соціального захисту 

населення,  охорони здоров'я,  сім'ї, молоді,  дітей,   житлово-комунального   

господарства,   юридичних питань; 

    - громадських організацій, у статуті яких передбачено провадження 

діяльності із сприяння громадянам, що потребують соціального захисту; 

    -   підприємств, установ, організацій різних форм власності. 

     7.Представники підприємств, установ та організацій, в тому числі 

громадських організацій, включаються до складу наглядової ради на підставі 

рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

     8.Наглядову  раду  очолює голова,  який обирається із складу  

членів ради прямим голосуванням строком на три роки. 

     9. Голова наглядової ради: 

    -  проводить засідання ради, затверджує плани її роботи; 

    - представляє раду в органах державної влади, на підприємствах, в 

установах та організаціях; 

    -  організовує проведення перевірок радою; 

    -  підписує протоколи ради, листи та запити. 

     10. У разі відсутності голови наглядової ради його обов’язки виконує 

заступник, який обирається із складу членів  ради  прямим  

голосуванням строком на три роки. 

     11. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться 

відповідно до плану роботи або за рішенням її голови, а також за рішенням 

третини членів ради на підставі звернення виконавчого комітету Баранівської 

міської ради чи правоохоронних органів. 

     12.Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутності 

більше половини членів ради від  її загального складу. 

     Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням і 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ради, 

присутніх на засіданні. Рішення оформляється протоколом, який підписують 

голова наглядової ради та секретар наглядової ради. 

     13.Рішення наглядової ради, прийняті в межах її повноважень, виносяться 

на розгляд виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

     14.Секретар наглядової ради обирається із складу  її  членів прямим 

голосуванням строком на три роки. Секретар наглядової ради  реєструє   

вхідну   та вихідну кореспонденцію, готує матеріали до засідання наглядової 

ради, веде  протоколи засідань і документацію, пов'язану з діяльністю ради, 

та відповідає за її збереження.  

     15.Документація наглядової ради зберігається протягом 15 років, після 

чого передається в архів виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

     16.Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради   

здійснює виконавчий комітет Баранівської міської ради, при якому її 

утворено. Члени наглядової ради виконують свої функції на громадських 

засадах. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                              Тетяна  КРАВЧУК 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 грудня 2022 року       № 199 

 

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. Острожок, для оформлення права 

власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Центральна, 145, с. 

Острожок» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

2. Присвоїти житловому будинку в с. Вірля, вул. Середня, 27, який 

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

Середня, 28-А, с. Вірля» у зв’язку з впорядкуванням нумерації.  

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

власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Воздвиженська, 48, м. 

Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

4. Присвоїти житловому будинку в с. Кашперівка, який належить на 

праві власності ХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Покровська, 21, с. 

Кашперівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

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

власності ХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Баранівська, 31, с. Жари» 

у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

6. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, вул. Битий шлях 

(Степанюка), 37, для оформлення права власності ХХХХХХХХ нову 

поштову адресу: «вул. Битий шлях, 41, м. Баранівка» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації, згідно заяви ХХХХХХХХ. 

7. Присвоїти житловому будинку в с. Вірля для оформлення права 

власності ХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Середня, 24, с. 

Вірля» у зв’язку з впорядкуванням нумерації, згідно заяви ХХХХХХХ. 

8. Зобов’язати ХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 

правовстановлюючих документів. 



9. 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 

  

27 грудня  2022 року       № 200 

 

Про затвердження Положення 

про проведення дитячо-юнацького  

Кубкового турніру з міні-футболу  

серед учнів закладів освіти 

Баранівської територіальної громади  

на підтримку Збройних Сил України 

 

Розглянувши звернення гуманітарного відділу міської ради, з метою 

підтримки Збройних Сил України, керуючись ст.32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про проведення дитячо-юнацького Кубкового 

турніру з міні-футболу серед учнів закладів освіти Баранівської 

територіальної громади на підтримку Збройних Сил України згідно 

додатку. 

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

- неухильне виконання Положення керівниками навчальних 

закладів, які входять в сферу управління відділу ; 

- розробити кошторис видатків на проведення турніру. 

3. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) забезпечити 

фінансування заходів, пов’язаних із проведенням дитячо-юнацького 

Кубкового турніру з міні-футболу серед учнів закладів освіти 

Баранівської територіальної громади на підтримку Збройних Сил 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського  голови Дмитра Нечипорука. 

 

 

Міський голова                                                                         Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                Тетяна КРАВЧУК 

 



                                  Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                       від 27 грудня 2022 року №200   

 
 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про проведення дитячо-юнацького Кубкового турніру з міні-футболу  

серед учнів закладів освіти Баранівської територіальної громади  

на підтримку Збройних Сил України. 
  

1. МЕТА ЗМАГАНЬ. 

         - популяризація футболу та міні-футболу серед учнів навчальних закладів 

Баранівської ТГ;  

         - пропаганда здорового способу життя; 

         - підвищення рівня фізичної підготовки і спортивної майстерності юних 

футболістів; 

         - залучення дітей та юнаків громади до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом; 

         - виявлення кращих гравців та команд. 
 

2. МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

           Змагання проводяться 16, 17 та 18 січня 2023 року в фізкультурно-

оздоровчому залі  

           м.Баранівка відповідно до вікових категорій: 

           16 січня 2023 року беруть участь команди 2010-2011 років народження; 

           17 січня 2023 року беруть участь команди 2012-2013 років народження; 

           18 січня 2023 року беруть участь команди 2014-2015 років народження. 

           Ігри проводяться згідно проведеного жеребкування. 

           Приїзд команд відповідної вікової групи до 09-00 год. 

           Початок ігор о 09-30 год.                 
                        

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА СКЛАД КОМАНД. 

           До участі в змаганнях запрошуються команди юнаків відповідної 

вікової категорії навчальних закладів Баранівської територіальної громади. 

          Склад команди: 10 спортсменів і один тренер-представник.  

          Заявки завірені керівником організації та медпрацівником подаються до 

суддівської колегії в день проведення змагань за півгодини до початку ігор. 

Зразок заявки 

на участь команди (навчального закладу) 

в дитячо-юнацькому Кубковому турнірі з міні-футболу серед учнів (вікова 

категорія).      

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце навчання, 

клас 

Дозвіл 

лікаря 

1.     

2.     

…..     

 

 До змагань допущено ______                                підпис лікаря __________   

 

           М.П.  Директор  _________________    Тренер-представник ______________ 



4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

           Змагання проводяться за основними правилами з міні-футболу, 

тривалість гри:  

- 2 тайми по 7 або 10 хвилин в залежності від кількості команд. В грі 

приймає участь 4 польові гравці та воротар. Дозволяється необмежена 

кількість зворотних замін. 

 

5. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

           Переможець визначається по найбільшій кількості набраних очок: 

           - за перемогу - 3, 

           - за нічию       - 1, 

           - за поразку    - 0. 

            Команди, які є претендентами на призові місця та наберуть однакову 

кількість очок, перевага надається команді в якої: 

           - кращий результат в особистій зустрічі; 

           - більша кількість перемог; 

           - краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

           - більша кількість забитих м’ячів. 
 

6. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

            Загальне керівництво по підготовці та проведенню змагань 

здійснюється Баранівською міською радою, гуманітарним відділом 

Баранівської міської ради та Баранівською ДЮСШ. Безпосереднє проведення 

змагань покладається на тренерів-викладачів Баранівської ДЮСШ. 

 

7. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 
         В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із 

широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України у 

відповідності до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), проведення змагань здійснюється з 

дотриманням вимог законів України «Про національну безпеку» та «Про 

правовий режим воєнного стану». 

У відповідності до ПКМ України від 18.12.98 р. № 2025 «Про порядок 

підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 

проведення спортивних та культурно-видовищних заходів»: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

- контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення безпеки при 

проведенні змагань здійснює головний суддя змагань. 

        Відповідно до Регламенту змагань, відповідальність за стан здоров’я 

спортсменів за результатами тестів на COVID-19, несуть представники команд 

учасниць. Взяти до уваги необхідність дотримання протиепідеміологічних 

заходів передбачених постановою КМУ                    № 641 від 22.07.2020 року 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови 

№ 28 від 26.05.2020 року Головного санітарного лікаря України «Про 

затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (зі змінами), 

(змагання проводяться з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог), 



зокрема проїзду, прибуття та перебування в місцях проживання та проведення 

змагань в захисних засобах (масках, рукавичках). 

 

8. НАГОРОДЖЕННЯ. 

            Команда – переможець нагороджується Кубком, грамотами, медалями 

за рахунок Баранівської міської ради, цінними подарунками за рахунок 

спонсорів. 

            Команди, які зайняли призові місця нагороджуються Кубками, 

грамотами, медалями за рахунок Баранівської міської ради, цінними 

подарунками за рахунок спонсорів.  

            Кращі гравці турніру цінними подарунками. 

 

9. ВИТРАТИ. 

            Витрати, пов’язані із проведенням змагань /нагородження Кубками, 

грамотами, медалями за рахунок Баранівської міської ради, гуманітарного 

відділу міської ради цінними подарунками за рахунок спонсорів. 

           Витрати, пов’язані з відрядженням команд на змагання /проїзд, 

харчування учасників/ за рахунок Баранівської міської ради та гуманітарного 

відділу міської ради.  

 

 

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання 
 

 

Для довідок тел. 0989417170,   0671644949    ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 

 

 

 

 Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету                                                   Тетяна КРАВЧУК 

 
 

 
                                                                                                                                 

 


