
проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 січня 2023  року №____ 

Про роботу Центру надання 

адміністративних послуг  Баранівської  

міської ради 

 
Керуючись Законом України «Про адміністративні послуги», ст.ст.34, 

38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію начальника управління надання адміністративних послуг 

Баранівської міської ради  Олександра Самчука про роботу Центру 

надання адміністративних послуг Баранівської міської ради взяти до 

відома (Додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Тетяну 

Кравчук.                                                       

 

 

 

Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                           Тетяна  КРАВЧУК 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 27 січня 2023 р. №____ 

 

 

Звіт 

про роботу Центру надання адміністративних послуг 

Баранівської міської ради за 2022 рік 

 

   Центр є моделлю інтегрованого офісу, діяльність якого здійснюється 

виключно через адміністраторів за принципом «єдиного вікна». 

   Основним завданням Центру є  – своєчасне, повне і якісне надання 

адміністративних послуг населенню. 

      До безперечних переваг роботи ЦНАП можна віднести: 

 спрощене й комфортне отримання громадянами адміністративних послуг, 

 протидію корупції та уникнення використання посередницьких послуг, 

 повне інформування клієнтів та відвідувачів  з будь-яких питань, 

 організацію інформаційного обміну даними між службами і повний 

контроль за здійсненням їх адміністрування, 

 скорочення кількості документів, що подаються замовниками в складі 

вхідного пакету документів. 

   Через Центр надання адміністративних послуг надається 285 

адміністративних послуг, але на теперішній  час, з урахуванням воєнного стану, 

надання деяких адміністративних послуг призупинено. 

      З початку дії воєнного стану протягом 2 місяців  ЦНАП працював лише на 

видачу результатів надання адмінпослуг. 

    Протягом 2022 року адміністраторами Центру постійно здійснювалось 

консультування з питань надання адміністративних послуг, в тому числі з 

реєстрації внутрішньо переміщених осіб. 

   Також через Центр надаються платні послуги, плата за надання 

адміністративних послуг зараховується до  міського та до державного 

бюджетів. 

Статистика обслуговування                                                                                                           

Протягом 2022 року  центром надання адміністративних послуг було надано 

- питання місцевого значення (житло, містобудування, земля, благоустрій 
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- послуги ДІАМ — 33. 

 

Реєстрації місця проживання 



 

 В 2022 році, на період військового стану, сектор реєстрації місця 

проживання жодного дня не припиняв роботу. 

 Більше того, працівники сектору намагалися допомогти громадянам 

надаючи вичерпні консультації. 

 Основні завдання сектору: 

- декларування та реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання; 

- перереєстрація громадян у зв’язку із зміною назв населених пунктів, 

вулиць; 

- перереєстрація громадян, які отримали нові паспортні документи; 

- видача витягів з реєстру територіальної громади; 

- видача довідок про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

осіб; 

- ведення реєстру територіальної громади на платформі ДМС; 

- ведення картотеки територіальної громади; 

- складання протоколів і відповідно постанов у випадках, передбачених 

законодавством; 

- оформлення будинкових книг; 

- надання консультацій з питань декларування та реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання; 

- відповіді на запити. 

 

 Сектор подає звіти про роботу: 

- відділу ведення реєстру виборців по 3-х формах звітів (щомісячно); 

- управлінню статистики по 2-х формах (щомісячно); 

- територіальному центру комплектування та соціальної підтримки  по 1-

й формі (щомісячно). 

 Кількість громадян, яким були надані адміністративні послуги та 

консультації працівниками сектору: 

 За 2022  – 10527осіб, 

 а саме: 

 

зареєстровано місце проживання – 405 осіб;  

знято з реєстрації місця проживання – 622 особу;  

здійснено перереєстрацію місця проживання – 3737 особам;  

видано довідок та витягів з реєстру – 3298 штук;  

розглянуто адміністративних справ – 49 справи;  

оформлено будинкових книг – 38 шт.;  

опрацьовано запитів –   57  шт.;  

надано консультацій – 2321 шт.  Працівники сектору готують різноманітні звіти, дають відповіді на 

запити,  мають доступ до реєстру територіальної громади і працюють в ньому. 

 Ще одним, дуже важливим завданням сектору, є необхідність обробки 

запитів, які надходять як від державних органів влади, так і від структурних 

підрозділів Баранівської міської ради. Необхідно зауважити, що запити від 

державних органів влади містять чіткі строки виконання і працівники сектору 

жодного разу не порушили термінів при наданні відповідей.    



Відділ адміністрування послуг соціального характеру 

 За 2022 рік всього було надано  послуг соціальног характеру:10706 

 

 електронно) 

Допомоги -2960. 

Пільги-347. 

Субсидії- 1409. 

Облік ВПО- 2948; 

паперові справи (в т.ч. К/д) -466 

 Прийнято і передано до Відділу №1 Новоград - Волинської РДА - 2576 

паперових пакетів документів. 

— Віддаленими робочими місцями (на період відсутності старост прийомом 

жителів сіл займались працівники відділу адміністрування). 

 Разом з тим систематично відділ адміністрування інформує про 

результати розгляду наданої послуги, консультації з приводу прийому пакету 

документів, забеспечення інформування уповноважених осіб віддалених 

робочих місць про зміни чинного законодавства в частині надання 

адміністративних послуг соціального характеру. 

 Звітність, щоквартальна, щомісячна щодо орієнтовного переліку 

індикаторів оцінювання функцій у сфері надання адміністративних послуг 

соціального характеру в Баранівській ТГ на Міністерство соціальної політики, 

для узагальнення на Деартамент соціального захисту області. 

Робота з вхідною документацією, запитами щодо надання інформації про 

доходи РЦЗ та отримання /неотримання соціальних виплат до Відділу №1 

УСЗН Новоград -Волинської РДА. 

 Проведено навчальну роботу з уповноваженими особами віддалених 

робочих місць в частині роботи з новим програмним комплексом ЄІССС 

 

Послуги регіонального сервісного центру МВС в 

Житомирській області 
З метою задоволення потреб та інтересів 

мешканців територіальної громади до переліку 

послуг ЦНАП було включено послуги 

регіонального сервісного центру МВС в 

Житомирській області та підписано угоду про 

співпрацю. 

Пересувний центр виїжджає за графіком у м 

Баранівка і надає громадянам найбільш поширені 

адміністративні послуги сервісних центрів МВС: 

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, 

видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання 

довідок про відсутність судимостей. Це вперше, коли не громадяни мають 

їхати за отриманням державних послуг, а державний сервіс рухається до 

громадян. 

На теперішній  час, у зв'язку з воєнним станом, надання даної 

адміністративної послуги призупинено. 



НАВЧАННЯ 

Велика увага приділяється підвищенню рівня 

професіоналізму та обізнаності адміністраторів. 

Адміністратори ЦНАП постійно підвищують свій рівень 

кваліфікації шляхом участі в онлайн семінарах, які 

організовують Мінцифра та на цифровій платформі “Дія” . 

Після участі в навчанні адміністратори ЦНАП отримали 

відповідні сертифікати. 

 

        ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ 

   З метою організації системи доступності адміністративних послуг 

Центром надаються послуги не лише мешканцям міста. Так, низка видів 

послуг надаються мешканцям і суб’єктам господарювання інших 

населених пунктів. 

 Також для створення зручних та доступних умов отримання послуг 

суб’єктами звернень у межах Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади утворено 13 віддалених місць для роботи адміністраторів ЦНАП, у 

яких обслуговування здійснюють старости-адміністратори відповідних сіл та 

селищ. 

Для оплати послуг в приміщені ЦНАП встановлено платіжний термінал, в 

якому можна здійснити оплату адміністративних послуг, а саме: за  реєстрацію 

місця проживання, реєстрацію нерухомого майна, послуги ДЗК, сплатити 

комунальні платежі, здійснити поповнення мобільного, інтернет зв’язку, 

сплатити земельний податок з фізичних осіб та  здійснити інші платежі.  

 Відвідувачам  ЦНАП постійно надаються консультації щодо надання 

послуг через мобільний застосунок та вебпортал «Дія». 

 

 

 

  



проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.01.2023 року                                                                   №  ___      

Про затвердження переліку підприємств, 

об’єктів та видів оплачуваних  

суспільно - корисних робіт на території 

Баранівської міської ради 

 

Розглянувши лист Новоград-Волинського районного сектору 

№1 філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській 
області № 33\2\1320-22 від 22.12.2022 про визначення та затвердження 

переліку підприємств, об’єктів та видів оплачуваних суспільно-
корисних робіт на території Баранівської міської ради на 2023 рік, на 
яких будуть відбувати оплачувані суспільно-корисні роботи особи, 

яким призначено такий вид робіт, відповідно до статей 311, 3251, 3253 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пп. 
4 п. б ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Для відбування стягнення у виді оплачуваних суспільно - корисних 

робіт особами, яким судом призначено такі роботи, визначити 

Баранівську міську раду, структурні підрозділи міської ради, 

Баранівський міський Будинок дитячої творчості, Баранівський 

ліцей №1. 

2. Затвердити перелік об’єктів на території Баранівської міської ради 

та види оплачуваних суспільно-корисних робіт для відбування 

стягнення у виді оплачуваних суспільно - корисних робіт особами, 

яким судом призначено такі роботи, згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Тетяну Кравчук. 

 Міський голова                                                      Олександр МІГЕЙ  

 Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                        Тетяна КРАВЧУК                     



      Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 27 січня 2023р. №____ 

      ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

начальник  районного сектору рішення виконавчого 

комітету 

  Ю. М. Осіпчук 27.01.2023 р № ____ 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть 

відбувати громадські роботи та види оплатних суспільно корисних 

робіт для осіб, яким судом призначено роботи 
 

№ 

з/п 

Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту Вид робіт (не пов’язаних з 

шкідливим виробництвом, ризиком 

для життя та здоров’я, яка не 

потребує спеціальної підготовки та 
певної кваліфікації ) 

м. Баранівка 

1. Вулиця Соборна благоустрій території 

2. Вулиця Звягельська благоустрій території 

3. Вулиця Європейська благоустрій території 

4. Вулиця Костельна благоустрій території 

5. Вулиця площа Волі благоустрій території 

6. Вулиця Пашкевича благоустрій території 

7. Вулиця Калинова благоустрій території 

8. Кладовища м. Баранівка: вул. 
Першотравенська, вул. Леваневського 

благоустрій території 

9. Пам’ятник воїнам-визволителям, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку 

благоустрій території 

10. Пляж та прибережна смуга (р. Случ), м. 
Баранівка 

благоустрій території 

11. Сміттєзвалище на околиці м. Баранівка 
(автошлях Баранівка-Зеремля) 

благоустрій території 

12. Дитячий майданчик, вул. Соборна, м. 
Баранівка 

благоустрій території 

13. Адміністративна будівля міської ради, вул.. 
Соборна, м. Баранівка 

благоустрій території 

14. Клумби в м. Баранівка:вул. Звягельська, вул. 
Соборна, площа Волі 

благоустрій території 

15. Міський ринок: вул. Першотравенська, вул.. 
Звягельська 

благоустрій території 

16. Місця відпочинку- «Видолоч», «Журавель» благоустрій території 

смт. Полянки, с. Будисько 

2. Місцеве кладовище благоустрій території 

3. Парк, вул. Паркова благоустрій території 

4. Клумби, вул.. Промислова, вул. Шкільна благоустрій території 

5. Адміністративна будівля, вул. Промислова,3 благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова, 
вул. Зарічна 

благоустрій території 



7. Вулиці: смт. Полянка: Зелена, пров. Зелений, 

вул.Сонячна, вул. Західна, вул. Лісова, вул. 

Вишнева, вул. Промислова, вул. Шкільна, 

провул.Шкільний 2, вул.. Паркова, вул. 

Молодіжна, вул. Південна, вул. Польова, вул. 

Заводська, вул. Героїв Маріуполя, вул. Л. 

Українки, вул.Шевченка, вул. Зарічна, вул. І. 

Франка, вул. Яновського, вул. Садова, пров. 

Шкільний, вул. Калинова, вул. Бузкова, вул. 

Прошинського, вул. Коцюбинського. 

благоустрій території 

8. Місточки через р. Гнилушу ремонт, благоустрій 

9. Лазня, вул. Промислова, смт. Полянка благоустрій території 

10. Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в 

роки Другої світової війни вул.. Промислова 

та пам’ятник воїнам, загиблим в роки Другої 

світової війни вул. Чижова 

благоустрій території 

с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок 

1. Кладовища: 
за межами села Берестівка 

за межами села Мирославль 

благоустрій територій 

3. Клумби в с. Берестівка, вул. Шаруківська,1 благоустрій територій 

4. Адміністративна будівля с. Берестівка, вул. 
Шаруківська,1 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Площі для розміщення виїзної торгівлі: 

с. Берестівка, вул. Центральна; 

с. Мирославль, вул. Центральна 

благоустрій територій 

6. Прибережні смуги річок: 
в с. Берестівка, вул. Центральна та 

Лук’янівська; 

с. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та 

Дубрівська 

благоустрій території 

7. Узбіччя автомобільних доріг: 

с. Берестівка- с. Мирославль, 

с. Берестівка- с. Ситисько 

благоустрій території 

8. Стихійні сміттєзвалища в межах с. Берестівка 
та с. Мирославль 

благоустрій території 

9. Вулиці: с. Берестівка: вул. Центральна, вул. 

Шосейна, 

с. Мирославль: вул. Центральна, вул. Зарічна, 

с. Ситисько: вул. Центральна, с. Зрубок: вул. 

Центральна 

благоустрій території 

с. Вірля, с. Климентіївка 

1. Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Вірля, вул. 
Центральна,3 

благоустрій території 

с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня 

1. Кладовище в с. Зеремля благоустрій території 

3. Скверик в с. Зеремля благоустрій території 

4. Старостат в с. Зеремля вул. Вишнівецька,1 благоустрій території 

5. Сільська водо мережа в с. Зеремля благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Площа розміщення виїзної торгівлі в центрі с. 
Зеремля 

благоустрій території 

7. Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території 



8. Пам’ятник загиблим воїнам в с. Зеремля благоустрій території 

с. Йосипівка, с. Табори 

1. Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори благоустрій території 

3. Вулиці с. Йосипівка: вул.Степана 

Бендери, вул. Польова, с. Табори: вул. Л. 

Українки, вул.Сонячна 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля, с. Йосипівка, вул. 

Польова,1 

благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 

с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок 

1. Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с. 
Марківка 

благоустрій території 

2. Пам’ятники і обеліски с. Глибочок, с. 
Марківка, с. Стара Гута 

благоустрій території 

3. Вулиці: с. Глибочок: вул. Поліська, вул. В. 

Крищенка, вул. Громова, вул. Героїв Крут, 

вул. Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, 

пров. Є. Вітюка, пров. Колгоспний, 

с. Марківка: вул. Незалежності, вул. 

Польова, вул. Набережна, пров. Зарічний, 

пров, Луговий, пров. Зелений, 

с. Стара Гута: вул. Л. Українки, вул. 

Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул. 

Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий, 

пров. Південний 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Марківка, вул. 
Першотравнева, 46а 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця, 
р. Лішня, р. Случ 

благоустрій території 

6. Будинок «Школа-контора» с. Марківка, вул. 
Першотравнева,44 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Територія колишнього колгоспного двору в с. 
Стара Гута 

благоустрій території 

с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки 

1. Кладовище с. Кашперівка благоустрій території 

3. Парк с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 

4. Стадіон в с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 

5. Пам’ятний знак в с. Кашперівка благоустрій території 

6. Клумби – с. Кашперівка, вул.. Центральна,48 благоустрій території 

7. Вулиці: благоустрій території 

 с. Кашперівка- Центральна, Перемоги, 

Покровська, Соборна, В’ячеслава 

Чорновола, Шевченка, Лесі Українки. 

с. Гриньки- Полонська, Княгині 

Ольги, Партизанська, 

Незалежності, Корольова, 

Молодіжна 

с. Озерянка- Лесі Українки, Шевченка 

 

8. Адмінбудинок старостинського округу с. 
Кашперівка вул. Центральна,48 

благоустрій території 

9. Прибережна смуга річки в с. Кашперівка благоустрій території 

с. Жари, с. Деревищина 

1. Кладовище с. Жари благоустрій території 

3. Клумби с. Жари вул. Баранівська,3 благоустрій території 



4. Вулиці с. Жари: вул. Полонська, вул. Садова, 

вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул. 

Дубрівська, пров. Молодіжний, 

с. Деревищина: вул. Лісова 

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Жари, вул. 
Баранівська, 3 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня 

1. Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території 

3. Пам’ятні знаки с. Рогачів, с. Острожок благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Рогачів, вул. 
Молодіжна,1 

благоустрій території 

с. Суємці, с. Володимирівка 

1. Кладовища: с. Суємці, с. Володимирівка благоустрій території 

3. Парк Слави: с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

4. Вулиці: с. Суємці: вул. Шкільна, вул. 

Савчука, вул. Садова 

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Суємці, вул. 
Савчука, 2 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Смолка благоустрій території 

7. Територія ринку с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне 

1. Кладовище с. Лісове благоустрій території 

2.  благоустрій території 

3. Вулиці: с. Лісове: Баранівська, Молодіжна, 

Шкільна, пров. Калиновий, 

с. Ялишів: Єжи Скверчиньскі, Лісова, 

Польова с. Явне: Лісничевська, Молодіжна, 

Світанкова, Шкільна, Мар’янівська 

благоустрій території 

4. Приміщення старостату с. Ялишів, вул. 
Першотравнева, 29 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Братська могила в с. Явне та с. Лісове благоустрій території 

с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка 

1. Кладовища с. Смолдирів, с. Смолка, 
с. Іванівка 

благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Смолдирів, вул. 
Л. Українки, 55 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

4. Вулиці та площі: с. Смолдирів, вул. Л. 

Українки, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. 

Незалежності,  вул. Вишнева, вул. 

Шкільна, вул. Лугова, вул. Загребельна, 

вул.Киянська, 

с. Смолка: вул. Центральна, вул. Молодіжна, 

вул. Катеринівська, вул. Партизанська, 

с. Іванівка: вул.Лісова, вул. Урожайна, вул. 

Мирна, вул. Зарічна, вул. Дружби 

благоустрій території 

5. Прибережна смуга р. Смолка в с. Смолдирів 
та с. Іванівка 

благоустрій території 

6. Пам’ятники, обеліски с. Смолдирів, с. 
Іванівка, с. Смолка 

благоустрій території 

7. Парк с. Смолдирів, вул. Л. Українки благоустрій території 

смт. Першотравенськ 

1. Будинок культури 
смт.Першотравенськ,вул.Парфірова,14 

Благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

2. Стадіон Благоустрій внутрішньої та 



смт.Першотравенськ,вул.Парфірова зовнішньої території 

3. Дитячий майданчик 
смт.Першотравенськ, вул. Миру,6 

Благоустрій території 

4. Адмінбудинок селищної ради 
смт.Першотравенськ, вул.Миру,6 

Благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга річки Хомора 
смт.Першотравенськ 

Благоустрій  

6. Пам’ятник загиблим воїнам 
смт.Першотравенськ,вул.Парфірова,14 

Благоустрій 

7. Парк 
смт.Першотравенськ, вул.Службова 

Благоустрій території 

8. Вулиці та провулки селища  
смт.Першотравенськ: 
Парфірова, Січових Стрільців, 
Заводська,Миру,Службова. 

Благоустрій території 

9. Торгівельний майданчик 
смт.Першотравенськ,вул. Січових Стрільців 

Благоустрій території 

10. Полігон для вивезення сміття ( за межами 
смт.Першотравенськ) 

Благоустрій території 

Гуманітарний відділ міської ради 

1. Міський стадіон благоустрій території 

2. м. Баранівка, вул. Соборна,40а,                                                                                                  
парково- 
спортивний комплекс 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

3. Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко» м. Баранівка, вул. Звягельська,58а, 
вул. Соборна, 40 

благоустрій території 

4. Полянківський заклад дошкільної освіти 
«Ялинка»,вул. Шкільна,9, смт. Полянка 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Вірлянський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко», с. Вірля, вул. Центральна,12 

благоустрій території 

6. Рогачівська гімназія с. Рогачів, вул. 
Новоград- Волинська,102-а 

благоустрій території 

7. Острожецький заклад дошкільної освіти 

«Дзвіночок» с. Острожок, вул. Центральна,95 

благоустрій території 

8. Полянківський ліцей, вул. Шкільна, 11 , смт. 
Полянка 

благоустрій території 

9. Мирославський заклад дошкільної освіти, с. 
Мирославль, вул. Радулинська,1 

благоустрій території 

10. Зеремлянський заклад дошкільної 

освіти «Буратіно», с. Зеремля, вул. 

Вишнівецька,10 

благоустрій території 

11. Філія «Зеремлянська гімназія» 

Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук, с. 

Зеремля, вул.. Вишнівецька,12 

благоустрій території 

13. Острожецька початкова школа ім. О.В. 
Коростинського, с. Острожок, 
вул.Центральна,81 

благоустрій території 

14. Баранівська початкова школа, м. Баранівка, 
вул.Степанюка,2 

благоустрій території 



15. Кашперівський заклад дошкільної освіти, с. 
Кашперівка, вул. Центральна,60 

благоустрій території 

16. Кашперівський ліцей, вул.Центральна,50, с. 
Кашперівка 

благоустрій території 

17. Рогачівський заклад дошкільної 

освіти«Калинка», с. Рогачів, вул. 

Новоград- Волинська,167а 

благоустрій території 

18. Суємецький заклад дошкільної освіти 
«Теремок», с. Суємці, вул. Савчука, 9 

благоустрій території 

19. Суємецька початкова школа, с. Суємці, вул. 
Шкільна,60 

благоустрій території 

20. Явненський заклад дошкільної освіти «Лісова 
казка» с.Явне, вул. Лісничевська,9 

благоустрій території 

21. Явненська гімназія, с. Явне, вул. 
Лісничевська,9 

благоустрій території 

22. Смолдирівська гімназія, с. Смолдирів, 
вул. Л. Українки,1 

благоустрій території 

23. Філія «Климентіївська 

гімназія»Баранівського ліцею №2 ім О. 

Сябрук, с. Климентіївка, вул. Заграда,44 

благоустрій території 

24. Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук м. 
Баранівка, вул. Звягельська,17 

благоустрій території 

25. Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Лесина казка», м.Баранівка, вул. Степанюка, 
2 

благоустрій території 

26. Першотравенський заклад дошкільної освіти 
«Мрія» смт Першотравенськ, вул. Січових 
Стрільців, 14 

благоустрій території 

27. Першотравенський ліцей, смт 
Першотравенськ, вул. Шкільна, 4 

благоустрій території 

 

 

 

 

    Керуючий справами (секретар) 

    виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.01.2023 року                                                                          №  ___     

Про затвердження переліку підприємств, 

об’єктів та видів суспільно - корисних робіт 

для осіб, яким судом призначено громадські роботи 

на території  Баранівської міської ради 
 
Розглянувши лист Новоград-Волинського районного сектору 

№1 філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській 
області № 33\2\1320-22 від 22.12.2022 про визначення та затвердження 

переліку підприємств, об’єктів та видів оплачуваних суспільно-
корисних робіт на території Баранівської міської ради, на яких будуть 

відбувати громадські роботи особи, яким призначено такий вид робіт, 

відповідно до статей 311, 3251, 3253 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення,ст..56 Кримінального кодексу 
України, ст..36,36 Кримінально-виконавчого кодексу України, 

керуючись пп. 4 п. б ст. 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Для відбування стягнення у виді оплачуваних суспільно - корисних 

робіт особами, яким судом призначено такі громадські роботи, 

визначити Баранівську міську раду, структурні підрозділи міської 

ради, Баранівський міський Будинок дитячої творчості, 

Баранівський ліцей №1. 

2. Затвердити перелік об’єктів на території Баранівської міської ради 

та види оплачуваних суспільно-корисних робіт для відбування 

стягнення у виді суспільно - корисних робіт особами, яким судом 

призначено такі громадські роботи, згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Тетяну Кравчук. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  

          Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                              Тетяна КРАВЧУК                             



      Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 27 січня 2023р. №____ 

      ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

начальник  районного сектору рішення виконавчого 

комітету 

  Ю. М. Осіпчук 27.01.2023 р № ____ 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть 

відбувати громадські роботи та види оплатних суспільно корисних 

робіт для осіб, яким судом призначено роботи 
 

№ 

з/п 

Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту Вид робіт (не пов’язаних з 

шкідливим виробництвом, ризиком 

для життя та здоров’я, яка не 

потребує спеціальної підготовки та 
певної кваліфікації ) 

м. Баранівка 

1. Вулиця Соборна благоустрій території 

2. Вулиця Звягельська благоустрій території 

3. Вулиця Європейська благоустрій території 

4. Вулиця Костельна благоустрій території 

5. Вулиця площа Волі благоустрій території 

6. Вулиця Пашкевича благоустрій території 

7. Вулиця Калинова благоустрій території 

8. Кладовища м. Баранівка: вул. 
Першотравенська, вул. Леваневського 

благоустрій території 

9. Пам’ятник воїнам-визволителям, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку 

благоустрій території 

10. Пляж та прибережна смуга (р. Случ), м. 
Баранівка 

благоустрій території 

11. Сміттєзвалище на околиці м. Баранівка 
(автошлях Баранівка-Зеремля) 

благоустрій території 

12. Дитячий майданчик, вул. Соборна, м. 
Баранівка 

благоустрій території 

13. Адміністративна будівля міської ради, вул.. 
Соборна, м. Баранівка 

благоустрій території 

14. Клумби в м. Баранівка:вул. Звягельська, вул. 
Соборна, площа Волі 

благоустрій території 

15. Міський ринок: вул. Першотравенська, вул.. 
Звягельська 

благоустрій території 

16. Місця відпочинку- «Видолоч», «Журавель» благоустрій території 

смт. Полянки, с. Будисько 

2. Місцеве кладовище благоустрій території 

3. Парк, вул. Паркова благоустрій території 

4. Клумби, вул.. Промислова, вул. Шкільна благоустрій території 

5. Адміністративна будівля, вул. Промислова,3 благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова, 
вул. Зарічна 

благоустрій території 



7. Вулиці: смт. Полянка: Зелена, пров. Зелений, 

вул.Сонячна, вул. Західна, вул. Лісова, вул. 

Вишнева, вул. Промислова, вул. Шкільна, 

провул.Шкільний 2, вул.. Паркова, вул. 

Молодіжна, вул. Південна, вул. Польова, вул. 

Заводська, вул. Героїв Маріуполя, вул. Л. 

Українки, вул.Шевченка, вул. Зарічна, вул. І. 

Франка, вул. Яновського, вул. Садова, пров. 

Шкільний, вул. Калинова, вул. Бузкова, вул. 

Прошинського, вул. Коцюбинського. 

благоустрій території 

8. Місточки через р. Гнилушу ремонт, благоустрій 

9. Лазня, вул. Промислова, смт. Полянка благоустрій території 

10. Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в 

роки Другої світової війни вул.. Промислова 

та пам’ятник воїнам, загиблим в роки Другої 

світової війни вул. Чижова 

благоустрій території 

с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок 

1. Кладовища: 
за межами села Берестівка 

за межами села Мирославль 

благоустрій територій 

3. Клумби в с. Берестівка, вул. Шаруківська,1 благоустрій територій 

4. Адміністративна будівля с. Берестівка, вул. 
Шаруківська,1 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Площі для розміщення виїзної торгівлі: 

с. Берестівка, вул. Центральна; 

с. Мирославль, вул. Центральна 

благоустрій територій 

6. Прибережні смуги річок: 
в с. Берестівка, вул. Центральна та 

Лук’янівська; 

с. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та 

Дубрівська 

благоустрій території 

7. Узбіччя автомобільних доріг: 

с. Берестівка- с. Мирославль, 

с. Берестівка- с. Ситисько 

благоустрій території 

8. Стихійні сміттєзвалища в межах с. Берестівка 
та с. Мирославль 

благоустрій території 

9. Вулиці: с. Берестівка: вул. Центральна, вул. 

Шосейна, 

с. Мирославль: вул. Центральна, вул. Зарічна, 

с. Ситисько: вул. Центральна, с. Зрубок: вул. 

Центральна 

благоустрій території 

с. Вірля, с. Климентіївка 

1. Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Вірля, вул. 
Центральна,3 

благоустрій території 

с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня 

1. Кладовище в с. Зеремля благоустрій території 

3. Скверик в с. Зеремля благоустрій території 

4. Старостат в с. Зеремля вул. Вишнівецька,1 благоустрій території 

5. Сільська водо мережа в с. Зеремля благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Площа розміщення виїзної торгівлі в центрі с. 
Зеремля 

благоустрій території 

7. Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території 



8. Пам’ятник загиблим воїнам в с. Зеремля благоустрій території 

с. Йосипівка, с. Табори 

1. Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори благоустрій території 

3. Вулиці с. Йосипівка: вул.Степана 

Бендери, вул. Польова, с. Табори: вул. Л. 

Українки, вул.Сонячна 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля, с. Йосипівка, вул. 

Польова,1 

благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 

с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок 

1. Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с. 
Марківка 

благоустрій території 

2. Пам’ятники і обеліски с. Глибочок, с. 
Марківка, с. Стара Гута 

благоустрій території 

3. Вулиці: с. Глибочок: вул. Поліська, вул. В. 

Крищенка, вул. Громова, вул. Героїв Крут, 

вул. Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, 

пров. Є. Вітюка, пров. Колгоспний, 

с. Марківка: вул. Незалежності, вул. 

Польова, вул. Набережна, пров. Зарічний, 

пров, Луговий, пров. Зелений, 

с. Стара Гута: вул. Л. Українки, вул. 

Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул. 

Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий, 

пров. Південний 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Марківка, вул. 
Першотравнева, 46а 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця, 
р. Лішня, р. Случ 

благоустрій території 

6. Будинок «Школа-контора» с. Марківка, вул. 
Першотравнева,44 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Територія колишнього колгоспного двору в с. 
Стара Гута 

благоустрій території 

с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки 

1. Кладовище с. Кашперівка благоустрій території 

3. Парк с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 

4. Стадіон в с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 

5. Пам’ятний знак в с. Кашперівка благоустрій території 

6. Клумби – с. Кашперівка, вул.. Центральна,48 благоустрій території 

7. Вулиці: благоустрій території 

 с. Кашперівка- Центральна, Перемоги, 

Покровська, Соборна, В’ячеслава 

Чорновола, Шевченка, Лесі Українки. 

с. Гриньки- Полонська, Княгині 

Ольги, Партизанська, 

Незалежності, Корольова, 

Молодіжна 

с. Озерянка- Лесі Українки, Шевченка 

 

8. Адмінбудинок старостинського округу с. 
Кашперівка вул. Центральна,48 

благоустрій території 

9. Прибережна смуга річки в с. Кашперівка благоустрій території 

с. Жари, с. Деревищина 

1. Кладовище с. Жари благоустрій території 

3. Клумби с. Жари вул. Баранівська,3 благоустрій території 



4. Вулиці с. Жари: вул. Полонська, вул. Садова, 

вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул. 

Дубрівська, пров. Молодіжний, 

с. Деревищина: вул. Лісова 

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Жари, вул. 
Баранівська, 3 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня 

1. Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території 

3. Пам’ятні знаки с. Рогачів, с. Острожок благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Рогачів, вул. 
Молодіжна,1 

благоустрій території 

с. Суємці, с. Володимирівка 

1. Кладовища: с. Суємці, с. Володимирівка благоустрій території 

3. Парк Слави: с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

4. Вулиці: с. Суємці: вул. Шкільна, вул. 

Савчука, вул. Садова 

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Суємці, вул. 
Савчука, 2 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Смолка благоустрій території 

7. Територія ринку с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне 

1. Кладовище с. Лісове благоустрій території 

2.  благоустрій території 

3. Вулиці: с. Лісове: Баранівська, Молодіжна, 

Шкільна, пров. Калиновий, 

с. Ялишів: Єжи Скверчиньскі, Лісова, 

Польова с. Явне: Лісничевська, Молодіжна, 

Світанкова, Шкільна, Мар’янівська 

благоустрій території 

4. Приміщення старостату с. Ялишів, вул. 
Першотравнева, 29 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Братська могила в с. Явне та с. Лісове благоустрій території 

с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка 

1. Кладовища с. Смолдирів, с. Смолка, 
с. Іванівка 

благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Смолдирів, вул. 
Л. Українки, 55 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

4. Вулиці та площі: с. Смолдирів, вул. Л. 

Українки, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. 

Незалежності,  вул. Вишнева, вул. 

Шкільна, вул. Лугова, вул. Загребельна, 

вул.Киянська, 

с. Смолка: вул. Центральна, вул. Молодіжна, 

вул. Катеринівська, вул. Партизанська, 

с. Іванівка: вул.Лісова, вул. Урожайна, вул. 

Мирна, вул. Зарічна, вул. Дружби 

благоустрій території 

5. Прибережна смуга р. Смолка в с. Смолдирів 
та с. Іванівка 

благоустрій території 

6. Пам’ятники, обеліски с. Смолдирів, с. 
Іванівка, с. Смолка 

благоустрій території 

7. Парк с. Смолдирів, вул. Л. Українки благоустрій території 

смт. Першотравенськ 

1. Будинок культури 
смт.Першотравенськ,вул.Парфірова,14 

Благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

2. Стадіон Благоустрій внутрішньої та 



смт.Першотравенськ,вул.Парфірова зовнішньої території 

3. Дитячий майданчик 
смт.Першотравенськ, вул. Миру,6 

Благоустрій території 

4. Адмінбудинок селищної ради 
смт.Першотравенськ, вул.Миру,6 

Благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга річки Хомора 
смт.Першотравенськ 

Благоустрій  

6. Пам’ятник загиблим воїнам 
смт.Першотравенськ,вул.Парфірова,14 

Благоустрій 

7. Парк 
смт.Першотравенськ, вул.Службова 

Благоустрій території 

8. Вулиці та провулки селища  
смт.Першотравенськ: 
Парфірова, Січових Стрільців, 
Заводська,Миру,Службова. 

Благоустрій території 

9. Торгівельний майданчик 
смт.Першотравенськ,вул. Січових Стрільців 

Благоустрій території 

10. Полігон для вивезення сміття ( за межами 
смт.Першотравенськ) 

Благоустрій території 

Гуманітарний відділ міської ради 

1. Міський стадіон благоустрій території 

2. м. Баранівка, вул. Соборна,40а,                                                                                                  
парково- 
спортивний комплекс 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

3. Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко» м. Баранівка, вул. Звягельська,58а, 
вул. Соборна, 40 

благоустрій території 

4. Полянківський заклад дошкільної освіти 
«Ялинка»,вул. Шкільна,9, смт. Полянка 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Вірлянський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко», с. Вірля, вул. Центральна,12 

благоустрій території 

6. Рогачівська гімназія с. Рогачів, вул. 
Новоград- Волинська,102-а 

благоустрій території 

7. Острожецький заклад дошкільної освіти 

«Дзвіночок» с. Острожок, вул. Центральна,95 

благоустрій території 

8. Полянківський ліцей, вул. Шкільна, 11 , смт. 
Полянка 

благоустрій території 

9. Мирославський заклад дошкільної освіти, с. 
Мирославль, вул. Радулинська,1 

благоустрій території 

10. Зеремлянський заклад дошкільної 

освіти «Буратіно», с. Зеремля, вул. 

Вишнівецька,10 

благоустрій території 

11. Філія «Зеремлянська гімназія» 

Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук, с. 

Зеремля, вул.. Вишнівецька,12 

благоустрій території 

13. Острожецька початкова школа ім. О.В. 
Коростинського, с. Острожок, 
вул.Центральна,81 

благоустрій території 

14. Баранівська початкова школа, м. Баранівка, 
вул.Степанюка,2 

благоустрій території 



15. Кашперівський заклад дошкільної освіти, с. 
Кашперівка, вул. Центральна,60 

благоустрій території 

16. Кашперівський ліцей, вул.Центральна,50, с. 
Кашперівка 

благоустрій території 

17. Рогачівський заклад дошкільної 

освіти«Калинка», с. Рогачів, вул. 

Новоград- Волинська,167а 

благоустрій території 

18. Суємецький заклад дошкільної освіти 
«Теремок», с. Суємці, вул. Савчука, 9 

благоустрій території 

19. Суємецька початкова школа, с. Суємці, вул. 
Шкільна,60 

благоустрій території 

20. Явненський заклад дошкільної освіти «Лісова 
казка» с.Явне, вул. Лісничевська,9 

благоустрій території 

21. Явненська гімназія, с. Явне, вул. 
Лісничевська,9 

благоустрій території 

22. Смолдирівська гімназія, с. Смолдирів, 
вул. Л. Українки,1 

благоустрій території 

23. Філія «Климентіївська 

гімназія»Баранівського ліцею №2 ім О. 

Сябрук, с. Климентіївка, вул. Заграда,44 

благоустрій території 

24. Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук м. 
Баранівка, вул. Звягельська,17 

благоустрій території 

25. Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Лесина казка», м.Баранівка, вул. Степанюка, 
2 

благоустрій території 

26. Першотравенський заклад дошкільної освіти 
«Мрія» смт Першотравенськ, вул. Січових 
Стрільців, 14 

благоустрій території 

27. Першотравенський ліцей, смт 
Першотравенськ, вул. Шкільна, 4 

благоустрій території 

 

 

 

 

    Керуючий справами (секретар) 

    виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 

  



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.01.2023 року                                                                          №  ___      

Про визначення та затвердження підприємств,  

переліку об’єктів на території Баранівської міської ради, 

на яких будуть відбувати громадські роботи неповнолітні 

засуджені особи, яким призначено такий вид покарання  

на території Баранівської міської ради   

 

Розглянувши лист Новоград-Волинського районного сектору №1 філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області № 33\2\1326-

22 від 22.12.2022, відповідно до статей 187,188,190  Кодексу  Законів про 

працю України, п.11.4 наказу Міністерства юстиції України №474/5 від 

19.03.2013 року «Про затвердження Порядку виконання адміністративних 

стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних 

робіт», Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пп. 

4 п. б ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити Баранівську міську раду, гуманітарний відділ міської ради 

Баранівський міський Будинок дитячої творчості, Баранівський ліцей 

№1 установами для відбування покарання неповнолітніми особами, 

яким судом призначено громадські роботи.  

2. Затвердити перелік об’єктів на території Баранівської міської ради, на 

яких особи будуть відбувати громадські роботи та види безоплатних 

суспільно корисних робіт для неповнолітніх осіб, яким судом 

призначено громадські роботи, згідно з додатком.  

3. При відбуванні покарання неповнолітніми засудженими 

відповідальним особам дотримуватися вимог ст.190 Кодексу Законів 

про працю України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Тетяну Кравчук.  

            Міський голова                                                          Олександр МІГЕЙ  

 Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                          Тетяна КРАВЧУК 

 



      Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 27 січня 2023р. №____ 

      ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

начальник  районного сектору рішення виконавчого 

комітету 

  Ю. М. Осіпчук 27.01.2023 р № ____ 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів на території Баранівської міської ради, на яких особи будуть 

відбувати громадські роботи та види оплатних суспільно корисних 

робіт для осіб, яким судом призначено роботи 
 

№ 

з/п 

Місцезнаходження об’єкту, та вид об’єкту Вид робіт (не пов’язаних з 

шкідливим виробництвом, ризиком 

для життя та здоров’я, яка не 

потребує спеціальної підготовки та 
певної кваліфікації ) 

м. Баранівка 

1. Вулиця Соборна благоустрій території 

2. Вулиця Звягельська благоустрій території 

3. Вулиця Європейська благоустрій території 

4. Вулиця Костельна благоустрій території 

5. Вулиця площа Волі благоустрій території 

6. Вулиця Пашкевича благоустрій території 

7. Вулиця Калинова благоустрій території 

8. Кладовища м. Баранівка: вул. 
Першотравенська, вул. Леваневського 

благоустрій території 

9. Пам’ятник воїнам-визволителям, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку 

благоустрій території 

10. Пляж та прибережна смуга (р. Случ), м. 
Баранівка 

благоустрій території 

11. Сміттєзвалище на околиці м. Баранівка 
(автошлях Баранівка-Зеремля) 

благоустрій території 

12. Дитячий майданчик, вул. Соборна, м. 
Баранівка 

благоустрій території 

13. Адміністративна будівля міської ради, вул.. 
Соборна, м. Баранівка 

благоустрій території 

14. Клумби в м. Баранівка:вул. Звягельська, вул. 
Соборна, площа Волі 

благоустрій території 

15. Міський ринок: вул. Першотравенська, вул.. 
Звягельська 

благоустрій території 

16. Місця відпочинку- «Видолоч», «Журавель» благоустрій території 

смт. Полянки, с. Будисько 

2. Місцеве кладовище благоустрій території 

3. Парк, вул. Паркова благоустрій території 

4. Клумби, вул.. Промислова, вул. Шкільна благоустрій території 

5. Адміністративна будівля, вул. Промислова,3 благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Гнилуша, вул. Чижова, 
вул. Зарічна 

благоустрій території 



7. Вулиці: смт. Полянка: Зелена, пров. Зелений, 

вул.Сонячна, вул. Західна, вул. Лісова, вул. 

Вишнева, вул. Промислова, вул. Шкільна, 

провул.Шкільний 2, вул.. Паркова, вул. 

Молодіжна, вул. Південна, вул. Польова, вул. 

Заводська, вул. Героїв Маріуполя, вул. Л. 

Українки, вул.Шевченка, вул. Зарічна, вул. І. 

Франка, вул. Яновського, вул. Садова, пров. 

Шкільний, вул. Калинова, вул. Бузкова, вул. 

Прошинського, вул. Коцюбинського. 

благоустрій території 

8. Місточки через р. Гнилушу ремонт, благоустрій 

9. Лазня, вул. Промислова, смт. Полянка благоустрій території 

10. Пам’ятний знак односельчанам, загиблим в 

роки Другої світової війни вул.. Промислова 

та пам’ятник воїнам, загиблим в роки Другої 

світової війни вул. Чижова 

благоустрій території 

с. Берестівка, с. Мирославль, с. Ситисько, с. Зрубок 

1. Кладовища: 
за межами села Берестівка 

за межами села Мирославль 

благоустрій територій 

3. Клумби в с. Берестівка, вул. Шаруківська,1 благоустрій територій 

4. Адміністративна будівля с. Берестівка, вул. 
Шаруківська,1 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Площі для розміщення виїзної торгівлі: 

с. Берестівка, вул. Центральна; 

с. Мирославль, вул. Центральна 

благоустрій територій 

6. Прибережні смуги річок: 
в с. Берестівка, вул. Центральна та 

Лук’янівська; 

с. Мирославль, вул. Суємецька, Зарічна та 

Дубрівська 

благоустрій території 

7. Узбіччя автомобільних доріг: 

с. Берестівка- с. Мирославль, 

с. Берестівка- с. Ситисько 

благоустрій території 

8. Стихійні сміттєзвалища в межах с. Берестівка 
та с. Мирославль 

благоустрій території 

9. Вулиці: с. Берестівка: вул. Центральна, вул. 

Шосейна, 

с. Мирославль: вул. Центральна, вул. Зарічна, 

с. Ситисько: вул. Центральна, с. Зрубок: вул. 

Центральна 

благоустрій території 

с. Вірля, с. Климентіївка 

1. Кладовища с. Вірля та с. Климентіївка благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Вірля, вул. 
Центральна,3 

благоустрій території 

с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня 

1. Кладовище в с. Зеремля благоустрій території 

3. Скверик в с. Зеремля благоустрій території 

4. Старостат в с. Зеремля вул. Вишнівецька,1 благоустрій території 

5. Сільська водо мережа в с. Зеремля благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Площа розміщення виїзної торгівлі в центрі с. 
Зеремля 

благоустрій території 

7. Прибережна смуга каналу в центрі с. Зеремля благоустрій території 



8. Пам’ятник загиблим воїнам в с. Зеремля благоустрій території 

с. Йосипівка, с. Табори 

1. Кладовища в с. Йосипівка, с. Табори благоустрій території 

3. Вулиці с. Йосипівка: вул.Степана 

Бендери, вул. Польова, с. Табори: вул. Л. 

Українки, вул.Сонячна 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля, с. Йосипівка, вул. 

Польова,1 

благоустрій внутрішньої та 

зовнішньої території 

с. Марківка, с. Стара Гута, с. Глибочок 

1. Кладовища с. Глибочок, с. Стара Гута, с. 
Марківка 

благоустрій території 

2. Пам’ятники і обеліски с. Глибочок, с. 
Марківка, с. Стара Гута 

благоустрій території 

3. Вулиці: с. Глибочок: вул. Поліська, вул. В. 

Крищенка, вул. Громова, вул. Героїв Крут, 

вул. Соснова, вул. Шкільна, пров. Лісний, 

пров. Є. Вітюка, пров. Колгоспний, 

с. Марківка: вул. Незалежності, вул. 

Польова, вул. Набережна, пров. Зарічний, 

пров, Луговий, пров. Зелений, 

с. Стара Гута: вул. Л. Українки, вул. 

Волянського, вул. Садова, вул. Лісова, вул. 

Молодіжна, пров. Річковий, пров. Польовий, 

пров. Південний 

благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Марківка, вул. 
Першотравнева, 46а 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга р. Хомора, р. Глибочиця, 
р. Лішня, р. Случ 

благоустрій території 

6. Будинок «Школа-контора» с. Марківка, вул. 
Першотравнева,44 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

7. Територія колишнього колгоспного двору в с. 
Стара Гута 

благоустрій території 

с. Кашперівка, с. Озерянка, с. Гриньки 

1. Кладовище с. Кашперівка благоустрій території 

3. Парк с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 

4. Стадіон в с. Кашперівка та с. Гриньки благоустрій території 

5. Пам’ятний знак в с. Кашперівка благоустрій території 

6. Клумби – с. Кашперівка, вул.. Центральна,48 благоустрій території 

7. Вулиці: благоустрій території 

 с. Кашперівка- Центральна, Перемоги, 

Покровська, Соборна, В’ячеслава 

Чорновола, Шевченка, Лесі Українки. 

с. Гриньки- Полонська, Княгині 

Ольги, Партизанська, 

Незалежності, Корольова, 

Молодіжна 

с. Озерянка- Лесі Українки, Шевченка 

 

8. Адмінбудинок старостинського округу с. 
Кашперівка вул. Центральна,48 

благоустрій території 

9. Прибережна смуга річки в с. Кашперівка благоустрій території 

с. Жари, с. Деревищина 

1. Кладовище с. Жари благоустрій території 

3. Клумби с. Жари вул. Баранівська,3 благоустрій території 



4. Вулиці с. Жари: вул. Полонська, вул. Садова, 

вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул. 

Дубрівська, пров. Молодіжний, 

с. Деревищина: вул. Лісова 

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Жари, вул. 
Баранівська, 3 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини, с. Рудня 

1. Кладовища с. Рогачів, с. Острожок, с. Млини благоустрій території 

3. Пам’ятні знаки с. Рогачів, с. Острожок благоустрій території 

4. Адміністративна будівля с. Рогачів, вул. 
Молодіжна,1 

благоустрій території 

с. Суємці, с. Володимирівка 

1. Кладовища: с. Суємці, с. Володимирівка благоустрій території 

3. Парк Слави: с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

4. Вулиці: с. Суємці: вул. Шкільна, вул. 

Савчука, вул. Садова 

благоустрій території 

5. Адміністративна будівля с. Суємці, вул. 
Савчука, 2 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

6. Прибережна смуга р. Смолка благоустрій території 

7. Територія ринку с. Суємці, вул. Савчука благоустрій території 

с. Ялишів, с. Лісове, с. Явне 

1. Кладовище с. Лісове благоустрій території 

2.  благоустрій території 

3. Вулиці: с. Лісове: Баранівська, Молодіжна, 

Шкільна, пров. Калиновий, 

с. Ялишів: Єжи Скверчиньскі, Лісова, 

Польова с. Явне: Лісничевська, Молодіжна, 

Світанкова, Шкільна, Мар’янівська 

благоустрій території 

4. Приміщення старостату с. Ялишів, вул. 
Першотравнева, 29 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Братська могила в с. Явне та с. Лісове благоустрій території 

с. Смолдирів, с. Смолка, с. Іванівка 

1. Кладовища с. Смолдирів, с. Смолка, 
с. Іванівка 

благоустрій території 

3. Адміністративна будівля с. Смолдирів, вул. 
Л. Українки, 55 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

4. Вулиці та площі: с. Смолдирів, вул. Л. 

Українки, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. 

Незалежності,  вул. Вишнева, вул. 

Шкільна, вул. Лугова, вул. Загребельна, 

вул.Киянська, 

с. Смолка: вул. Центральна, вул. Молодіжна, 

вул. Катеринівська, вул. Партизанська, 

с. Іванівка: вул.Лісова, вул. Урожайна, вул. 

Мирна, вул. Зарічна, вул. Дружби 

благоустрій території 

5. Прибережна смуга р. Смолка в с. Смолдирів 
та с. Іванівка 

благоустрій території 

6. Пам’ятники, обеліски с. Смолдирів, с. 
Іванівка, с. Смолка 

благоустрій території 

7. Парк с. Смолдирів, вул. Л. Українки благоустрій території 

смт. Першотравенськ 

1. Будинок культури 
смт.Першотравенськ,вул.Парфірова,14 

Благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

2. Стадіон Благоустрій внутрішньої та 



смт.Першотравенськ,вул.Парфірова зовнішньої території 

3. Дитячий майданчик 
смт.Першотравенськ, вул. Миру,6 

Благоустрій території 

4. Адмінбудинок селищної ради 
смт.Першотравенськ, вул.Миру,6 

Благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Прибережна смуга річки Хомора 
смт.Першотравенськ 

Благоустрій  

6. Пам’ятник загиблим воїнам 
смт.Першотравенськ,вул.Парфірова,14 

Благоустрій 

7. Парк 
смт.Першотравенськ, вул.Службова 

Благоустрій території 

8. Вулиці та провулки селища  
смт.Першотравенськ: 
Парфірова, Січових Стрільців, 
Заводська,Миру,Службова. 

Благоустрій території 

9. Торгівельний майданчик 
смт.Першотравенськ,вул. Січових Стрільців 

Благоустрій території 

10. Полігон для вивезення сміття ( за межами 
смт.Першотравенськ) 

Благоустрій території 

Гуманітарний відділ міської ради 

1. Міський стадіон благоустрій території 

2. м. Баранівка, вул. Соборна,40а,                                                                                                  
парково- 
спортивний комплекс 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

3. Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко» м. Баранівка, вул. Звягельська,58а, 
вул. Соборна, 40 

благоустрій території 

4. Полянківський заклад дошкільної освіти 
«Ялинка»,вул. Шкільна,9, смт. Полянка 

благоустрій внутрішньої та 
зовнішньої території 

5. Вірлянський заклад дошкільної освіти 
«Сонечко», с. Вірля, вул. Центральна,12 

благоустрій території 

6. Рогачівська гімназія с. Рогачів, вул. 
Новоград- Волинська,102-а 

благоустрій території 

7. Острожецький заклад дошкільної освіти 

«Дзвіночок» с. Острожок, вул. Центральна,95 

благоустрій території 

8. Полянківський ліцей, вул. Шкільна, 11 , смт. 
Полянка 

благоустрій території 

9. Мирославський заклад дошкільної освіти, с. 
Мирославль, вул. Радулинська,1 

благоустрій території 

10. Зеремлянський заклад дошкільної 

освіти «Буратіно», с. Зеремля, вул. 

Вишнівецька,10 

благоустрій території 

11. Філія «Зеремлянська гімназія» 

Баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук, с. 

Зеремля, вул.. Вишнівецька,12 

благоустрій території 

13. Острожецька початкова школа ім. О.В. 
Коростинського, с. Острожок, 
вул.Центральна,81 

благоустрій території 

14. Баранівська початкова школа, м. Баранівка, 
вул.Степанюка,2 

благоустрій території 



 

15. Кашперівський заклад дошкільної освіти, с. 
Кашперівка, вул. Центральна,60 

благоустрій території 

16. Кашперівський ліцей, вул.Центральна,50, с. 
Кашперівка 

благоустрій території 

17. Рогачівський заклад дошкільної 

освіти«Калинка», с. Рогачів, вул. 

Новоград- Волинська,167а 

благоустрій території 

18. Суємецький заклад дошкільної освіти 
«Теремок», с. Суємці, вул. Савчука, 9 

благоустрій території 

19. Суємецька початкова школа, с. Суємці, вул. 
Шкільна,60 

благоустрій території 

20. Явненський заклад дошкільної освіти «Лісова 
казка» с.Явне, вул. Лісничевська,9 

благоустрій території 

21. Явненська гімназія, с. Явне, вул. 
Лісничевська,9 

благоустрій території 

22. Смолдирівська гімназія, с. Смолдирів, 
вул. Л. Українки,1 

благоустрій території 

23. Філія «Климентіївська 

гімназія»Баранівського ліцею №2 ім О. 

Сябрук, с. Климентіївка, вул. Заграда,44 

благоустрій території 

24. Баранівський ліцей №2 ім. О. Сябрук м. 
Баранівка, вул. Звягельська,17 

благоустрій території 

25. Баранівський заклад дошкільної освіти 
«Лесина казка», м.Баранівка, вул. Степанюка, 
2 

благоустрій території 

26. Першотравенський заклад дошкільної освіти 
«Мрія» смт Першотравенськ, вул. Січових 
Стрільців, 14 

благоустрій території 

27. Першотравенський ліцей, смт 
Першотравенськ, вул. Шкільна, 4 

благоустрій території 

 

 

 

 

    Керуючий справами (секретар) 

    виконавчого комітету      Тетяна КРАВЧУК 

  



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.01.2023 року                                                                   №  ___      

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» 

 

На виконання листа Житомирської ОВА №75/2-23/41 від 04.01.2023 року 

№75/2-23/41,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

 1. Внести зміни до додатку 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: 

доповнити перелік пунктом 15. «Роботи з забезпечення функціонування «пунктів 

незламності». 

 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Дмитра Нечипорука. 
 

 

   Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ 

 

 

   Керуючий справами (секретар) 

   виконавчого комітету                                                            Тетяна КРАВЧУК  

  



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

     27 січня 2023 року       №  

 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 58 000 гривень (п’ятдесят вісім тисяч гривень 

00 коп) на рахунок  управління соціального захисту населення 

міської ради для виплати 58 000 гривень (п’ятдесят вісім тисяч 

гривень 00 коп). 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.) забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Приймак І.В. 

 
 

 

Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК    



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

     27 січня 2023 року       №  

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 3 000 гривень (три тисячі гривень 00 коп) на 

рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 3 000 гривень (три 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 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК  

  



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.01.2023 року                                                                   №  ___      

Про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії  

для постачання Баранівському професійному ліцею  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст.  20 Закону України «Про теплопостачання», ст.4 Закону 

України «Про житлово – комунальні послуги», Закону України від 29.07.2022 

р. № 2479-IX  «Про особливості регулювання відносин на ринку природного 

газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування», Постанови Кабінету Міністрів України  

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 

послуги», від 29.04.2022 № 502  та Порядку формування тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, траспортування та постачання, послуги с постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869,  розглянувши лист ТОВ 

«ТРІА» про встановлення тарифу 1 Гкал теплової енергії для постачання 

Баранівському професійному ліцею від 11.01.2023 року № 125/03-16, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити економічно обґрунтований тариф 1 Гкал теплової енергії, 

що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 

енергії, товариством з обмеженою відповідальністю «ТРІА» для споживача -  

Баранівського професійного ліцею,  у розмірі: - вартість 1 Гкал теплової енергії 

всього – 2243,72 грн. без ПДВ згідно розрахунку (додається).  

2. Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в 

якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ТОВ «ТРІА»  

застосовувати тариф на теплову енергію, її виробництво, що виробляється на 

установках з використанням альтернативних джерел енергії, для потреб 

установ та організацій, які фінансуються з державного чи місцевого бюджету 

на рівні тарифу, що застосовувався станом на 24 лютого 2022 року.   



 

3. ТОВ «ТРІА» є відповідальним за достовірність та правильність 

розрахунку тарифу. 

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Баранівської міської 

ради. 

5. Рішення набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного 

оприлюднення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Дмитра 

Нечипорука. 

 

 

 

Міський голова                                                       Олександр МІГЕЙ 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                             Тетяна КРАВЧУК  

  



 

проект                                                                                                       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 січня 2023                                                                                              № 

 

Про погодження режиму роботи 

кафе  «NIVROKU burger bar» за адресою: 

м. Баранівка, вул. Соборна,22 

Розглянувши заяви  ФОП Завальнюк Анастасії Ігорівни, ФОП 

Вишнівського Олександра Олександровича  щодо погодження режиму роботи  

кафе «NIVROKU burger bar», що розташоване за адресою: м. Баранівка, вул. 

Соборна, 22 (договір суборенди від 02.01.2023 року),  з метою організації та 

сприяння розвитку всіх форм торгівлі, встановлення зручного для населення 

графіку торгівлі, керуючись підпунктом 4 пункту «б» ст. 30  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  

1. Погодити режим роботи  кафе «NIVROKU burger bar», що розташоване 

за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 22 (договір суборенди від 

02.01.2023 року): 

       з 9.00 год.  -  22.30 год.  щоденно, без обідньої перерви та вихідних. 

2. ФОП Завальнюк Анастасії Ігорівні, ФОП Вишнівському Олександру 

Олександровичу : 

 забезпечити дотримання санітарних та карантинних умов, правил 

торгівлі та умов праці; 

 дотримуватись Правил пожежної безпеки; 

 зареєструватися оператором ринку в Держпродспоживслужбі. 

3. Відповідальність за дотримання громадського порядку, санітарних норм 

та Правил пожежної безпеки, під час роботи  кафе «NIVROKU burger 

bar», що розташоване за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 22 

покласти на ФОП Завальнюк Анастасії Ігорівни, ФОП Вишнівського 

Олександра Олександровича.  

         

        Міський голова                                                            Олександр МІГЕЙ 

         

        Керуючий справами (секретар) 

        виконавчого комітету                                                  Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 січня 2023  року №____ 

Про встановлення пристрою 

примусового зниження швидкості 

типу “Лежачий поліцейський”  

та дорожніх знаків 1.11 «Пагорб» 

по  вул.Древлянській  у м. Баранівка  

 

Розглянувши колективне  звернення мешканців  вулиці  Древлянської у 

м.Баранівка №Ко-318/02-13 від 12.12.2022 р. з метою підвищення безпеки руху 

пішоходів, зниження швидкості автомобілів,  відповідно до Закону  України «Про 

дорожній  рух», керуючись пп.7 п.а) ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. 10  Закону України  «Про благоустрій 

населених пунктів»,  

 

ВИРІШЕНО:  

1. Встановити пристрій примусового  зниження швидкості типу “Лежачий 

поліцейський” у місці інтенсивного руху транспортних засобів по  вул. 

Древлянській  на  ділянці  дороги біля  будинку №48 у м. Баранівка.  

2. Відділу  благоустрою та  житлово-комунального  господарства 

Баранівської  міської  ради  (Василь САВЧУК) у  місці  застосовування 

пристрою примусового зниження  швидкості типу “Лежачий поліцейський”  

по  вул. Древлянській  у м.Баранівка  встановити  два дорожні знаки 1.11 

«Пагорб». 



 

        3. Начальнику  відділу  благоустрою  та  ЖКГ  Савчуку  В.А. повідомити  

ВПД №1 Звягельського РВП ГУНП у  Житомирській  області  щодо 

проведення  робіт, вказаних у п.1 та п.2 даного  рішення. 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

  

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                    Тетяна  КРАВЧУК 

  



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Житомирської області 
 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

27 січня 2023  року №____ 

 

Про затвердження вартості квитка 

на послуги лазні, що надаються  

КП «Водоканал Полісся» 

 

Розглянувши лист та розрахунок комунального підприємства 

«Водоканал Полісся» від 23.01.2023 року №4, з метою забезпечення 

необхідного рівня та якості послуг, ефективності роботи підприємства, 

керуючись п.2 ч.а ст.28, п. 1 ч.а ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1.Затвердити для комунального підприємства «Водоканал Полісся» тариф на 

послуги лазні для одного відвідувача в розмірі 120 гривень згідно розрахунку, 

що дадається. 

2.Врахувати, що тариф (ціна), затверджений цим рішенням, встановлені з 

урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів і вступають в дію 

01.02.2023 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмитра Нечипорука. 

 

Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                    Тетяна  КРАВЧУК 



 

Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 27 січня 2023 р. №____ 

 

 

Розрахунок 

тарифу (вартості квитка) для відвідування  лазні  

КП « Водоканал Полісся» 

  

№п/п Найменування Кількість Середньомісячні 

Показники в 

грн.  

1. Кількість відвідувачів 300  

2. Витрати на виробничу діяльність 

в т.ч.: 

 36000,00 

 Заробітна плата працівників, які  

надають послуги 

 13400,00 

 

 Нарахування на заробітну плату 

(22%) 

 2948,00 

 Витрати на оплату енергоносіїв  667,00 

 Витрати на оплату послуг 

опалення  

 9800,00 

 Витрати на оплату послуг з 

водопостачання та 

водовідведення  

 4200,00 

 Адмін. витрати   1340,00 

 Амортизація   1031,00 



 

 Загальновиробничі витрати   1269,00 

 Інші витрати та матеріали  1345,00 

 

 

 

Розрахунок вартості квитка : 36000.00 грн. : 300 чол. = 120,00грн. 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                    Тетяна  КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

Розрахунок розроблено на подано директором 

КП «Водоканал Полісся» Людмилою Федулаєвою 

  



 

проект                                                                                                       

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 січня 2023                                                                                              № 

 

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», 

Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

23.07.2008 № 682, 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 

30.12.2022 №567, враховуючи висновок житлової комісії (протокол від 

16.01.2023 №1), 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 Муравського Ігоря 

Миколайовича, ХХХХ р.н., що зареєстрований за адресою ХХХХХХХ. 

 

 



 

           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 

  



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

     27 січня 2023 року       №  

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. Мирославль, для оформлення 

права власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Зарічна, 6, 

с. Мирославль» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

2. Присвоїти житловому будинку в с. Кашперівка, вул. Центральна, 90, 

який належить на праві власності ХХХХХХХХХ нову поштову 

адресу: «вул. Центральна, 102, с. Кашперівка» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

3. Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, пров. Пилипа Орлика 

для оформлення права власності ХХХХХХХХХХ нову поштову 

адресу: «1 пров. Пилипа Орлика, 17, м. Баранівка» у зв’язку з 

впорядкуванням нумерації. 

4. Зобов’язати ХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 

правовстановлюючих документів. 

5. 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     

 



 

проєкт 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  

     27 січня 2023 року       №  

Про погодження дозволу  

на розміщення зовнішньої реклами 

 

Розглянувши заяву Вишнівського Олександра Олександровича, 

Завальнюк Анастасії Ігорівни про погодження дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами за адресою м. Баранівка вул. Соборна, 22, керуючись ст.16 

Закону України "Про рекламу", Типовими правилами розміщення зовнішньої 

реклами від 29.12.2003 року, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів 

України № 2067, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет  

ВИРІШИВ: 

1.   Погодити дозвіл Вишнівському О.О., Завальнюк А.І., на розміщення 

зовнішньої реклами «NIVROKU burger bar» на будівлі міського Будинку 

культури ім .А.Пашкевича , за адресою м. Баранівка вул. Соборна, 22. 

2.  Зобов’язати Вишнівського О.О., Завальнюк А.І., розміщувати зовнішню 

рекламу з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 38-41 

«Типових правил розміщення зовнішньої реклами від 29.12.2003 року, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 2067». 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

Міський голова                                                                              Олександр МІГЕЙ 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                     Тетяна КРАВЧУК 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF#n137
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF#n140


 

 проєкт 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 січня 2023 року                                                                                        № 

_____                                                                                                     

Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування малолітнім 

ХХХХХХХХХ 

 

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

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

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

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

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

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

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

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

дітей Баранівської міської ради від 17.01.2023 р. щодо дітей, матір яких 

позбавлено батьківських прав (рішення Баранівського районного суду від 

28.11.2022 р. – справа №273/916/22) та які вказаним рішенням суду влаштовані 

під опіку бабусі Бігоцької А.В., жительки с. Рогачів Звягельського району 

Житомирської області, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХ 

2. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування 

ХХХХХХХХХХХ 

3. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХ  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

          Міський голова                                                              Олександр МІГЕЙ  

 Керуюча справами  

(секретар) виконкому                                                    Тетяна КРАВЧУК  

 

 



 

ПРОЄКТ 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27.01.2023 року                                                                                   № _____ 

 

Про затвердження висновку 

органу опіки та піклування 

щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 164, 165 Сімейного кодексу 

України, Порядком 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 

висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини від 24.01.2023 року, виходячи з 

інтересів дитини та захисту її права на належне виховання, утримання та 

догляд, виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської 

ради про доцільність позбавлення батьківських прав Колесника 

Максима Юрійовича, ХХХХ року народження, уродженця та жителя 

ХХХХХХ, громадянина російської федерації відносно малолітньої 

дочки ХХХХХХХХ народження (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

Міський голова           Олександр МІГЕЙ 

 

 Керуюча справами 

(секретар) виконкому                                                        Тетяна КРАВЧУК 

 

   

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Баранівської 

міської ради   

№ ___ від  

 

 

В И С Н О В О К 

органу опіки та піклування Баранівської міської ради  

про доцільність позбавлення батьківських прав  

 

До органу опіки та піклування Баранівської міської ради звернулась  

Колесник Зося Леонідівна, ХХХХ року народження, жителька ХХХХХХХХ з 

заявою про надання висновку органу опіки та піклування про доцільність 

позбавлення батьківських прав Колесника Максима Юрійовича, ХХХХХХХХ, 

відносно їх малолітньої дитини ХХХХХХХХ. 

Заявниця повідомила, що вона перебувала у зареєстрованому шлюбі з 

Колесником М.Ю., від шлюбу мають спільну малолітню дочку 

ХХХХХХХХХ.  

27.02.2020 року шлюб між ними розірвано. Після розірвання шлюбу 

вона забрала дочку Софію та переїхала проживати до України. З моменту  

розірвання шлюбу батько дитини Колесник М.Ю. не приймає участі у її 

вихованні, не цікавиться станом здоров’я дитини, не допомагає матеріально.  

Шляхом вивчення доданих до заяви документів було з’ясовано, що 

відповідно до копії свідоцтва про народження ХХХХХХХХХ батьком 

зазначений Колесник Максим Юрійович, громадянин росії. 

 Шлюб між Колесником М.Ю. та Колесник З.Л. було розірвано за 

рішенням мирового судді від 23.01.2020 року (судова ділянка №30 Санкт-

Петербургу, рф).  

Заявниця Колесник З.Л. та дочка Колесник С.М. мають посвідки на 

постійне місце проживання в Україні.  

Відповідно до довідки Першотравенського старостинського округу 

Баранівської міської ради від 11.01.2023 року №13, Колесник Максим 

Юрійович, ХХХХХХ р.н. на території старостинського округу не проживає і 

не бере участі у вихованні дочки ХХХХХХХХ. 

Згідно характеристики Першотравенського ЗДО «Мрія» від 11.01.2023 

року, ХХХХХХ  відвідує середню групу з 31.08.2020 року. За час перебування 

в дитячому садочку зарекомендувала себе з позитивної сторони, охайна, 

доглянута, спокійна. Дитина виховується в повній благополучній, матеріально 

забезпеченій сім’ї. Опікується дитиною мама Колесник З.Л. та чоловік мами 

Дідківський В.В., який приводить і забирає дівчинку з дитячого садочка, 

приймає активну участь в житті дівчинки. Батько Колесник Максим Юрійович 

участі в житті дитини не приймає та жодного разу заклад не відвідував. 

  В ході відвідування місця проживання Колесник З.Л. службою у 

справах дітей було проведене обстеження житлово-побутових умов 

проживання (складено відповідний акт), умови проживання визнані 



 

задовільними, в сім’ї заявниці створені всі необхідні умови для проживання, 

виховання та всебічного розвитку дитини.  

Колесник Максим Юрійович, ХХХХ року народження, громадянин росії, 

проживає у ХХХХХХ. У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської 

федерації на територію України, батько не повідомлений про засідання комісії 

з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради та на 

засіданні комісії не був присутній.  

До матеріалів заяви Колесник З.Л. додано нотаріально засвідчену згоду 

Колесника М.Ю., ХХХХ року народження, в якій зазначено, що він 

відмовляється від батьківських прав на його неповнолітню доньку – 

ХХХХХХХХ. 

 З 2020 року мати із дочкою переїхали на постійне проживання  до 

України, що підтверджується посвідками на постійне місце проживання 

ХХХХХХХХХ. 

 З того часу Колесник М.Ю. ухиляється від виконання своїх обов`язків, не 

піклується про фізичний і духовний розвиток дочки, не цікавиться її здоров’ям 

зокрема: не забезпечує необхідного харчування, медичного догляду, лікування 

дочки; не сприяє засвоєнню ним загальновизнаних норм моралі; не виявляє 

інтересу до її внутрішнього світу.  

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна 

розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної 

поведінки батька, свідомого нехтування ним своїми обов`язками. Дитина для 

повного і гармонійного розвитку її особистості потребує розуміння і любові, 

вона повинна, коли це можливо, рости під опікою і відповідальністю своїх 

батьків, в атмосфері любові,  моральної та матеріальної забезпеченості.  

Враховуючи вище зазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, 171 

Сімейного кодексу України, 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», з 

метою захисту законних прав та інтересів дитини, виконавчий комітет 

Баранівської міської ради вважає за доцільне позбавити батьківських прав 

Колесника Максима Юрійовича, ХХХХ року народження, уродженця та 

жителя ХХХХХХХХ, громадянина російської федерації відносно малолітньої 

дочки ХХХХХХХХ року народження. 

 

Міський голова           Олександр МІГЕЙ 

  



 

ПРОЄКТ 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 січня 2023 року                                                                               № _____        
                                                                                              

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до абз.2 ч.2 ст.32 Цивільного кодексу України, 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 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини», розглянувши заяву Нусбаум К.С., 

враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 

20.01.2023 р., рішення комісії з питань захисту прав дитини від 24.01.2023 р., 

виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати Нусбаум Ксенії Степанівні, ХХХХ р.н., жительці ХХХХХХХХ, 

дозвіл на дарування наступних земельних ділянок: 

- 1,7072 га (кадастровий номер 1820680400:06:000:0201), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,5381 га (кадастровий номер 1820680400:06:000:0109), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 0,04172 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0307), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

Про надання дозволу  

Нусбаум К.С. на дарування 

земельних ділянок 

 

 



 

- 2,1824 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0232), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 0,4175 га (кадастровий номер 1820680400:06:000:1646), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,6079 га (кадастровий номер 1820680400:06:000:0309), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,2161 га (кадастровий номер 1820680400:06:000:0018), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,0611 га (кадастровий номер 1820680400:06:000:0470), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,1758 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0782), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,8626 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0548), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,8630 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0546), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 0,7658 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0855), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,0000 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:1784), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,8801 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0555), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 0,4808 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:1130), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 0,3663 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:1134), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,7016 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0633), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,8640 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0539), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 



 

- 1,4347 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0760), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,8636 га (кадастровий номер 1820680400:02:000:0554), яка 

знаходиться на території Берестівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,3440 га (кадастровий номер 1820682200:01:000:0318), яка 

знаходиться на території Зеремлянського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 0,6996 га (кадастровий номер 1820682200:06:000:0032), яка 

знаходиться на території Зеремлянського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 0,5391 га (кадастровий номер 1820682200:06:000:0035), яка 

знаходиться на території Зеремлянського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,7281 га (кадастровий номер 1820682200:04:000:0029), яка 

знаходиться на території Зеремлянського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,7346 га (кадастровий номер 1820682200:04:000:0030), яка 

знаходиться на території Зеремлянського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,6377 га (кадастровий номер 1820682200:04:000:0116), яка 

знаходиться на території Зеремлянського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,7289 га (кадастровий номер 1820683000:05:000:0120), яка 

знаходиться на території Кашперівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,8100 га (кадастровий номер 1820683000:05:000:0416), яка 

знаходиться на території Кашперівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 2,0300 га (кадастровий номер 1820683000:05:000:0512), яка 

знаходиться на території Кашперівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,6357 га (кадастровий номер 1820682000:04:000:0072), яка 

знаходиться на території Жарівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

- 1,7479 га (кадастровий номер 1820682000:04:000:0073), яка 

знаходиться на території Жарівського старостинського округу 

Баранівської ТГ; 

 та оформлення їх у власність своєї неповнолітньої дочки Дудкиної Софії  

Олегівни, ХХХХ. 

 

 



 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретар) виконавчого комітету Тетяну Кравчук. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                    Олександр МІГЕЙ 

 

 Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                 Тетяна КРАВЧУК 

  



 

ПРОЄКТ 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 січня 2023 року                                                                                      № 

_____                                                                                                     
 

Про продовження строку перебування 

дітей в сім’ї патронатного вихователя 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», ст. 252 Сімейного кодексу України, п.27 

Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 

перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 “Деякі питання 

захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною“, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

міської ради від 24.01.2023 р., у зв’язку з тим, що справа щодо позбавлення 

батьківських прав матері дітей знаходиться на розгляді у суді, з метою 

забезпечення захисту прав малолітніх дітей, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити до 30.04.2023 року строк перебування в сім’ї патронатного 

вихователя Шеріпітко Марії Василівни, ХХХХ р.н., яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХ малолітніх дітей: ХХХХХХХХХ 

2. Укласти додаткову угоду до Договору №4 про патронат над дітьми від 

28.10.2022 року між виконавчим комітетом Баранівської міської ради та 

патронатним вихователем. 

3. Службі у справах дітей міської ради (О.Сус) підготувати додаткову 

угоду до Договору №4 про патронат над дітьми від 28.10.2022 року та 

здійснювати контроль за виконанням додаткової угоди. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань виконавчих органів ради Ірину Приймак. 

 

 

 

         Міський голова                                                                     Олександр МІГЕЙ  

  

          Керуючий справами 

(секретар) виконкому                                          Тетяна КРАВЧУК 

  

 

 



 

 

ПРОЄКТ 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

27 січня 2023 року                                                                        №____                                                                

Про затвердження складу 

опікунської ради при виконавчому комітеті 

міської ради в новій редакції 

 

Керуючись ст. 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.56 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  

від  26.05.1999 року №34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та 

піклування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 року 

за №387/3680,  з метою соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та 

осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки,   

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті 

Баранівської міської ради в новій редакції, що додається. 

2. Рішення виконавчого комітету від 28.01.2022 року №10 «Про 

затвердження нового складу опікунської ради при виконавчому комітеті 

міської ради», вважати таким, що втратило чинність. 

3. 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 

_______2023р. № ________ 

 

 

Склад 

опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради 

 

Приймак Ірина  - заступник міського голови з питань діяльності 

Володимирівна    виконавчих органів ради, голова опікунської  ради   

 

Кравчук Тетяна  - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету, 

Василівна                         заступник голови опікунської ради                                                               

 

Ожеревська Ірина - фахівець із соціальної роботи 1 категорії управління  
Орестівна     соціального захисту населення міської ради,  

      секретар опікунської ради 

Члени комісії: 

Нікітчина Наталія - начальник управління соціального захисту 

населення 

Володимирівна   міської ради 

 

Осіпчук Віктор  - директор КНП «Центр первинної медико-санітарної  

Васильович   допомоги» Баранівської міської ради  

        

 

Конончук Іванна  - головний спеціаліст – юрисконсульт управління 

Олегівна     соціального захисту населення міської ради     

 

Лисюк Наталія  - начальник відділу №1м.Баранівка Новоград –  

Володимирівна   Волинського  управління соціального захисту   

    населення  районної державної адміністрації 

 

Ільчук Любов                 - староста Полянківського старостинського округу 

Володимирівна 

 

Орностай Людмила       - голова благодійного фонду «Союз інвалідів» 

Григорівна                       (за згодою)  

 

 



 

 

Павелко Оксана             - дільничний офіцер поліції сектору провенції 

Миколаївна                       відділу поліцейської діяльності №1Звягельського     

районного відділу поліції 

 

 

Андрєєва Людмила        - депутат міської ради 

Анатоліївна 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету    Тетяна КРАВЧУК 

 

  



 

проєкт 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Житомирської області 

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 
27 січня 2023  року       №   

 

Про затвердження переліку, порядку, умов  

та вартості надання платних соціальних 

послуг управлінням соціального захисту населення                                                                         

Баранівської міської ради 

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні», «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 01.06.2020 

№428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні 

послуги», від 01.06.2020  № 429 «Про затвердження  Порядку установлення 

диференційованої плати за надання соціальних послуг», наказів Міністерства 

соціальної політики України від 23.06.2020 №429 «Про затвердження 

Класифікатора соціальних послуг», від 07.12.2015 №1186 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», від 

17.05.2022 №150 «Про затвердження Методики обчислення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг», 

від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду 

вдома»,  від 25.03.2021 № 147 «Про затвердження Державного стандарту 

соціальної послуги натуральної допомоги», з метою організації надання 

платних соціальних послуг,  виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити  Перелік платних соціальних послуг, які надаються   

управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради 

(додаток 1).           



 

2. Затвердити Положення про порядок та умови надання платних 

соціальних послуг управлінням соціального захисту населення Баранівської 

міської ради (додаток 2).           

3. Затвердити розрахунок тарифів на платні соціальні послуги, які 

надаються  управлінням соціального захисту населення Баранівської міської 

ради (додаток 3). 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Баранівської міської ради від 29.04.2022 №54 «Про затвердження переліку, 

порядку, умов та вартості надання платних соціальних послуг управління 

соціального захисту населення Баранівської міської ради». 

5. Управлінню соціального захисту населення міської ради      (Нікітчина 

Н.В.) забезпечити виконання даного рішення. 

 6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова       Олександр МІГЕЙ 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                          Тетяна КРАВЧУК              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Додаток 1 

                                                               до рішення виконавчого комітету 

                                               __________ №_______          

 

                  ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 

 

І. Допомога у веденні домашнього господарства: 

1. Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських 

товарів, медикаментів: 

- магазин; 

- аптека; 

- ринок. 

2. Допомога у приготуванні їжі: 

- підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, 

тощо; 

- винесення сміття. 

3. Приготування їжі. 

4. Допомога при консервації овочів та фруктів. 

5. Косметичне прибирання житла (підмітання підлоги, витирання пилу, 

поливання кімнатних рослин). 

6.Вологе прибирання житла (підмітання підлоги, витирання пилу, миття 

підлоги, поливання кімнатних рослин). 

7. Генеральне  прибирання  (підмітання підлоги, витирання пилу, миття 

підлоги з відсуванням меблів,вибивання/чищення коврів (доріжок), чищення 

кухонних меблів(за потреби),прання занавісок і тюлі). 

8. Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки. 

9. Розчищення снігу. 

10. Ремонт одягу (дрібний). 

11. Оплата комунальних платежів (звіряння платежів). 



 

12.Порізка дров (робочий інвентар управління, заправка бензопили 

замовником). 

13. Порубка дров. 

14. Косіння трави  біля будинку  ручною косою. 

15.Косіння трави прилеглої території мотокосою, (заправка мотокоси 

замовником).  

16. Заклеювання вікон (не більше ніж 3 вікна). 

17. Миття вікон з обох сторін (не більше ніж 3 вікна). 

18. Побілка вапном (зовнішня/внутрішня). 

19. Побілка фруктових дерев (обробка від шкідників). 

 

ІІ. Допомога у самообслуговуванні: 

1. Вмивання, обтирання, обмивання, допомога при вмиванні, обтиранні, 

обмиванні. 

2. Вдягання, роздягання, взування; допомога при вдяганні, роздяганні, 

взуванні. 

3. Зміна натільної білизни; допомога при зміні натільної білизни. 

4. Зміна постільної білизни; допомога при зміні постільної білизни. 

5. Зміна/заміна підгузок, пелюшок.  

6. Купання, надання допомоги при купанні. 

7. Миття голови; допомога при митті голови. 

8.  Гоління, допомога при голінні. 

9. Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах. 

10. Допомога у користуванні  туалетом (подача й винесення судна з 

подальшою обробкою). 

11. Допомога у прийнятті їжі. 

12. Годування (для ліжко/хворих). 

13. Допомога у виконанні реабілітаційних, лікувально-фізичних вправ. 

14. Допомога у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом. 

ІІІ. Допомога при пересуванні в побутових умовах (по квартирі/ будинку). 



 

ІV. Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами. 

1. Виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб. 

2. Відвідання хворих у закладах охорони здоров'я. 

3. Допомога в написанні заяв, скарг, отриманні довідок, інших документів, 

веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг. 

4. Сприяння в організації консультування отримувачів соціальної послуги з 

питань отримання комунально-побутових, медичних, соціальних послуг, 

питань представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги в 

державних і місцевих органах влади, в установах, організаціях, підприємствах, 

громадських об'єднаннях. 

5. Сприяння в направленні до стаціонарної установи охорони здоров'я, 

закладів соціального захисту населення. 

V. Навчання  навичкам самообслуговування. 

1. Навчання навичкам користування туалетом. 

2. Навчання навичкам користування гігієнічними засобами. 

VI. Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання 

навичкам користування ними. 

1. Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації (протезами, 

ортезами, інвалідними колясками тощо) засобами догляду і реабілітації. 

2. Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування 

технічними та іншими засобами реабілітації. 

VII. Психологічна підтримка. 

1. Бесіда, спілкування, читання газет, журналів, книг. 

2. Консультації психолога, соціального працівника з метою профілактики та 

контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, 

розпачу, розвитку реактивного психозу, мотивації до активності тощо 

3. Супроводження  (супровід) отримувача соціальної послуги в поліклініку, на 

прогулянку, тощо. 

VIII. Надання інформації з питань соціального захисту населення. 

1. Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з 

питань соціального захисту населення. 

2. Надання  інформації з питань соціального захисту населення. 

IX. Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги. 



 

1. Консультування щодо отримання правової допомоги через центри 

безоплатної правової допомоги. 

2. Допомога  у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з 

правової допомоги. 

Х. Допомога в оформленні документів (оформлення  субсидії на 

квартплату і комунальні послуги тощо). 

 

 

 

Керуючий справами(секретар)  

виконавчого комітету                                                     Тетяна КРАВЧУК    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              Додаток 2 

                                                                        до рішення виконавчого комітету                                                                 

                                                                         _____________ №_______          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та умови надання платних соціальних послуг                                                      

управлінням соціального захисту населення                                                                        

Баранівської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І. Загальні положення 

 

        1. Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг  

управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради 

розроблено з урахуванням: 

         - Конституції України, Бюджетного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Податкового кодексу України; 

         - Законів України: «Про соціальні послуги», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні»; 

         - постанов Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 №587 «Про  

організацію надання соціальних послуг», від 01.06.2020 №428 «Про  

затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 1 

червня 2020 р. №429 «Про затвердження  Порядку установлення 

диференційованої плати за надання  соціальних послуг»; 

 - наказів Міністерства соціальної політики України:  від 23.06.2020 

№429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», від 07.12.2015р. 

№1186 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку 

тарифів на платні соціальні послуги», від 17.05.2022 №150 «Про затвердження 

Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання 

соціальних послуг», від 13.11.2013 №760 «Про затвердження  Державного 

стандарту догляду вдома», від 25.03.2021 № 147 «Про затвердження 

Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги»; 

          - Положення про управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради  №1958 

від 16.12.2022  «Про затвердження Положення про управління соціального 

захисту населення Баранівської міської ради в новій редакції». 

 2. Положення визначає організаційну форму надання соціальних послуг. 

ІІ. Оплата соціальних послуг  

1. Соціальні послуги управлінням соціального захисту населення 

Баранівської міської ради  можуть надаватися: 

1)  за рахунок бюджетних коштів; 

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу 

отримувача соціальних послуг; 

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно 

до законодавства. 



 

2. Соціальні послуги надаються: 

1) за рахунок бюджетних коштів: 

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг: 

- особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну 

допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми; 

- особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі; 

- дітям з інвалідністю; 

- особам з інвалідністю 1 групи; 

- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з 

їх числа віком до 23 років; 

- сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам 

сімейного типу; 

- сім’ям патронатних вихователів; 

- дітям,  яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, 

дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу 

(інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, 

які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують 

паліативної допомоги; 

- особам, яким завдано шкоди пожежею, стихійним лихом,  

катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, 

тимчасовою окупацією; 

- іншим категоріям осіб надаються соціальні послуги з інформування, 

консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу 

жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено 

(кризово); 

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї 

частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох 

прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб,- всі соціальні послуги. 

 3. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному 

постановою Кабінету Міністрів України від  1 червня 2020 р. № 429 «Про 

затвердження  Порядку установлення диференційованої плати за надання  

соціальних послуг»,   надаються соціальні послуги  отримувачам соціальних 

послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових 



 

мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної 

категорії осіб. 

Диференційована плата за надання соціальних послуг не встановлюється 

за надання соціальних послуг: 

з інформування, консультування, надання притулку, представництва 

інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальних послуг, що 

надаються екстрено (кризово); 

щодо яких виконавчим комітетом Баранівської міської ради прийнято 

рішення про їх надання за рахунок бюджетних коштів. 

Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з 

дати укладання договору про надання соціальних послуг і переглядається 

щороку. 

Прожитковий мінімум для встановлення диференційованої плати за 

надання соціальних послуг враховується в установленому законодавством 

розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення 

особи за наданням соціальних послуг.  

4. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються 

соціальні послуги: 

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід 

яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб; 

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг. 

5. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для 

визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних 

коштів, отримувача соціальних послуг або третіх осіб, з установленням 

диференційованої плати визначається за один квартал, який передує місяцю, 

що є попереднім до місяця звернення та обчислюється шляхом ділення 

середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які 

включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального 

захисту населення.  Вартість соціальної послуги визначається на підставі 

тарифу, обчисленого відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні 

послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 

2020 р. № 428 «Про  затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні 

послуги». 

6.  Диференційована плата за надання соціальних послуг сплачується 

щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини. Якщо вартість 

соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує 

граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг 

становить 75 % вартості таких послуг. 



 

7. Гранична величина – різниця між середньомісячним сукупним 

доходом отримувача соціальних послуг та двома розмірами прожиткового 

мінімуму для відповідної категорії осіб. 

8. Тариф на соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості 

послуги, адміністративних витрат. 

9. Собівартість соціальної послуги визначається відповідно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого 

наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. №318 «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку». Перелік 

статей калькулювання собівартості соціальної послуги визначається 

управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради з 

урахуванням вимог до відповідної соціальної послуги, визначених державним 

стандартом соціальної послуги.  

10. Адміністративні витрати включаються до тарифу на соціальну 

послугу в розмірі не більш як 15 відсотків витрат на оплату праці, визначених 

за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником 

(працівниками). 

11. Тарифи на соціальні послуги щороку визначаються  управлінням 

соціального захисту населення Баранівської міської ради і затверджуються  раз 

на рік рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

12. У разі зміни протягом строку дії тарифу на соціальну послугу обсягу 

окремих складових економічно обгрунтованих витрат з причин, які не 

залежать від надавача соціальних послуг, зокрема, собівартості послуги, 

адміністративних витрат, рішенням виконавчого комітету Баранівської 

міської ради можуть бути переглянуті  тарифи на соціальні послуги. 

Перерахунок тарифу на соціальні послуги проводиться шляхом корегування 

(перегляду) лише тих складових тарифу, за якими відбулися цінові зміни.  

13. Баранівська міська рада має право прийняти рішення про надання 

соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів іншим категоріям осіб, ніж 

зазначені у пункті 2 частини ІІ цього Положення. 

 

ІІІ. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги та 

розрахунок вартості соціальної послуги  

 

1. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  

визначає розмір плати за соціальні послуги залежно від змісту та обсягу 

послуг, що надаються, відповідно до Порядку регулювання тарифів на  

соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

1 червня 2020  № 428 «Про  затвердження Порядку регулювання тарифів на 

соціальні послуги». Обчислення тарифів на послуги, що надаються 



 

управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради, 

проводиться з урахуванням Методичних рекомендацій розрахунку вартості 

соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики 

України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги». 

2. Вартість кожної соціальної послуги розраховується окремо на основі 

типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в 

розрахунку на одну людино-годину (залежно від умов надання соціальної 

послуги), яка містить статті прямих та адміністративних витрат. 

3. До прямих витрат  належить: 

- заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування основного та допоміжного персоналу; 

- придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з 

наданням соціальної послуги (у тому числі предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар, медикаменти, перев’язувальні матеріали, продукти харчування, 

супутні роботи та послуги, інші витрати на придбання товарів, робіт і послуг); 

- інші прямі витрати, необхідні для надання послуги (на 

транспортування, ремонт і обслуговування спеціального обладнання та інших 

спеціальних засобів). 

4. До адміністративних витрат  відносяться такі: 

на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та 

обслуговуючого персоналу; 

на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар, роботи та послуги, інші витрати) та інше. 

5. При визначенні вартості соціальної послуги враховують вартість 

надання такої послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, 

час її надання та кількість одержувачів. 

6. До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх 

адміністративних витрат: відношення заробітної плати персоналу, залученого 

до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати  персоналу, що 

надає соціальні послуги згідно договору. 

7. Розміри окремих категорій та або статей витрат замовника соціальних 

послуг  визначається управлінням соціального захисту населення Баранівської 

міської ради, виходячи з вартості робочої сили, товарів та послуг на території 

Баранівської міської територіальної громади.    

 

                                                                                



 

IV.Порядок прийняття рішення про надання соціальних послуг 

 1.Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних 

послуг, подає до управліня соціального захисту населення Барарнівської 

міської ради за місцем свого проживання/перебування заяву про надання 

соціальних послуг (далі - заява) у письмовій або електронній формі, що 

складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом із  необхідними 

документами. 

Якщо особа за станом здоров’я не спроможна самостійно прийняти 

рішення про необхідність надання їй соціальних послуг, законний 

представник такої особи зобов’язаний подати заяву, уповноважена особа 

органу опіки та піклування - повідомлення з рішенням органу опіки та 

піклування про надання соціальних послуг. 

Подання заяви з відповідними документами для отримання соціальних 

послуг особами з інвалідністю та особами похилого віку, які мають 

інтелектуальні та/або психічні порушення, проводиться відповідно 

до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам 

похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 «Про 

затвердження порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та 

особам похилого віку, які страждають на психічні розлади». 

Заява в електронній формі подається через Єдиний державний вебпортал 

електронних послуг (далі - “Портал Дія”), електронну систему чи іншу 

інтегровану з ними інформаційну систему. 

Особи, які проживають на тимчасово окупованій території України та 

періодично перебувають на території України, на яких органи державної влади 

здійснюють свої повноваження в повному обсязі, без отримання довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи подають заяву за 

задекларованим місцем проживання, в якій обов’язково зазначають строк 

свого проживання. 

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної 

одиниці надзвичайного або воєнного стану заява може бути подана за місцем 

звернення особи/сім’ї незалежно від її задекларованого/ зареєстрованого місця 

проживання (перебування). 

Заява особи, її законного представника, повідомлення уповноваженої 

особи органу опіки та піклування про надання соціальних послуг можуть 

прийматися управлінням організації надання адміністративних послуг за 

місцем проживання/перебування особи. 

 Під час подання заяви, повідомлення пред’являються: 

- паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/е-паспорт громадянина 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2019-%D0%BF#n10


 

України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е- документ, 

посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства - довідка про 

звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового 

захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на 

тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання; 

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний 

номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб 

- платників податків, внесені до паспорта громадянина України. 

До заяви, повідомлення додаються такі документи/копії (якщо викладених 

у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах): 

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 

формою, затвердженою МОЗ або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що 

підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів 

України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю»,  «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», або довідка 

для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального 

захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчим органом міської ради (для осіб з інвалідністю); 

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, 

виданого в установленому МОЗ порядку або посвідчення, що підтверджує 

призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю», або довідка для отримання державної соціальної допомоги 

дітям з інвалідністю, видана структурним підрозділом з питань соціального 

захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчим органом міської ради, або індивідуальна 

програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-

консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дитини 

з інвалідністю); 

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 

недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для 

недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); 

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення 

опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за 

наявності опікуна або піклувальника); 

- рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо 

подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для 

недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14


 

під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її 

місцевостях); 

- копія документа, що підтверджує повноваження представника органу 

опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи 

органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено 

або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в 

Україні або окремих її місцевостях), з пред’явленням оригіналу; 

- копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або 

піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних 

послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників); 

- акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений фахівцем із 

соціальної роботи; 

- декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі 

довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики; 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за 

наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в 

електронній формі з використанням мобільного додатка “Портал Дія”; 

- копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).

 Зазначені копії документів засвідчуються посадовими особами 

управління соціального захисту населення Баранівської міської ради або 

управлінням організації надання адміністративних послуг Баранівської 

міської ради, які прийняли заяву. 

На заяву, повідомлення та документи, що подаються в електронній 

формі, накладається кваліфікований електронний підпис (або удосконалений 

електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті 

відкритого ключа) особи, її законного представника, уповноваженої особи 

органів опіки та піклування, які звертаються за наданням соціальних послуг. 

Якщо в державних електронних інформаційних ресурсах наявні необхідні 

відомості, відповідні документи/копії не подаються.  

Бездомній особі, яка не має документа, що посвідчує особу, надається 

допомога у поновленні зазначеного документа відповідно до законодавства. 

2. Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг є 

повідомлення суб’єкта та/або акт оцінки потреб сім’ї/особи, складений 

фахівцем із соціальної роботи, звернення, повідомлення інших осіб в інтересах 

особи, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, подані за 

результатами розгляду матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах. 

3. Соціальні послуги можуть надаватися екстрено (кризово): 



 

- у разі існування загрози життю чи здоров’ю особи; 

- під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її 

місцевостях. 

За результатами оцінки та відповідно до потреб особи/сім’ї екстрено 

(кризово) можуть надаватися такі соціальні послуги: 

- інформування; 

- консультування; 

- екстрене (кризове) втручання. 

Під час дії на території України або адміністративно-територіальної 

одиниці надзвичайного або воєнного стану також може забезпечуватися 

надання екстрено (кризово) таких соціальних послуг: 

- представництво інтересів; 

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

- соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування; 

- догляд вдома; 

- соціально-психологічна реабілітація; 

- натуральна допомога; 

- транспортні послуги. 

Рішення про надання послуг екстрено (кризово) невідкладно приймається 

керівником управління соціального захисту населення Баранівської міської 

ради та протягом однієї доби забезпечується надання соціальних послуг. 

4. Про прийняте рішення особа, її законний представник, уповноважена 

особа органу опіки та піклування інформується управлінням соціального 

захисту населення Баранівської міської ради не пізніше ніж через три робочих 

дні з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) повідомлення про 

надання/відмову в наданні соціальних послуг у паперовій або електронній 

формі. У повідомленні про надання/відмову в наданні соціальних послуг 

обов’язково зазначаються підстави відмови. 

Рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг бездомній 

особі, звільненій особі, особі із залежністю від наркотичних засобів чи 

психотропних речовин, ВІЛ-інфікованій особі надається (надсилається) особі 

за місцезнаходженням надавача соціальних послуг, у якого така особа 

перебуває з моменту виявлення та оцінювання потреб у соціальних послугах. 

Підставою для відмови у наданні соціальних послуг є: 

1) відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання 

потреб особи/сім’ї; 

2) ненадання надавачем соціальних послуг тих соціальних послуг, яких 

потребує особа. 



 

Особі може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі 

наявності у особи відповідно до медичного висновку медичних 

протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров’я. Рішення про надання соціальних послуг приймається після 

усунення таких протипоказань. 

Підставою для припинення надання соціальних послуг є: 

- відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання 

потреб особи/сім’ї; 

- відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної послуги 

та/або його законного представника; 

-   закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг; 

- зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що 

унеможливлює надання соціальних послуг; 

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, 

визначених договором про надання соціальних послуг; 

- виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних 

послуг інформації/документів при зверненні за їх наданням, що 

унеможливлює подальше надання таких соціальних послуг; 

- дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативи 

отримувача соціальних послуг; 

- ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальних послуг або 

припинення надання ним відповідних соціальних послуг; 

- направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної 

установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування; 

- перебування потенційного отримувача соціальної послуги на спеціальному 

обліку як особи, яка примусово отримує амбулаторну психіатричну допомогу 

в психіатричному закладі у зв’язку зі схильністю до суспільно небезпечних 

діянь унаслідок психічного захворювання; 

- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги (у тому 

числі усі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, 

зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я, гострі 

інфекційні захворювання, наявність тяжкого психічного розладу, та внаслідок 

якого особа виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою 

безпосередню небезпеку для оточуючих); 

- смерть отримувача соціальних послуг. 



 

Не може бути відмовлено/припинено надання соціальних послуг у разі 

наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства 

за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми. 

5.Рішення про відмову в наданні соціальних послуг або припинення їх 

надання може бути оскаржено в судовому порядку. 

 6. Інформація про прийняте рішення щодо надання соціальних послуг 

формуються в особову справу особи/сім’ї відповідно до законодавства з 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 7. Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів 

соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики України. 

 

V. Планування та використання доходів від надання платних соціальних 

послуг 

1. Кошторис видатків управління соціального захисту населення 

Баранівської міської ради, що здійснюються за рахунок надходжень, 

отриманих від надання платних соціальних послуг, складається відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ".  

 2. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних 

надходжень плануються управлінням соціального захисту населення 

Баранівської міської ради у такій послідовності: за встановленими напрямами 

використання, на погашення заборгованості установи з бюджетних 

зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису та на проведення 

заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або 

частково забезпечені) видатками загального фонду.  

 3. Кошти, отримані від надання платних соціальних послуг, 

використовуються:  

- на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням соціальних послуг, оплату 

податків, обов’язкових внесків, відрахувань, зборів, платежів;  

- на видатки, пов’язані з виконанням основних функцій управлінням 

соціального захисту населення Баранівської міської ради, що не забезпечені 

(частково забезпечені) видатками загального фонду.  

4. Оплата за отримані платні соціальні послуги здійснюється 

отримувачем послуги  згідно з діючими тарифами на розрахунковий рахунок  

управління соціального захисту населення  Баранівської міської ради  через 

банківські установи згідно договору та акту виконаних робіт (додається).   

 5. Управління соціального захисту населення  Баранівської міської ради  

веде статистичний звіт і бухгалтерський облік наданих платних соціальних 



 

послуг, складає звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного 

законодавства.  

 6.  Всі додатки є невід’ємною частиною цього Положення. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                  Тетяна КРАВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                   Додаток  

                                                                                     до Положення про порядок  

                                                                                  та умови надання платних                    

                                                                                  соціальних послуг 

      

   

        

  

 

      

                                                                                                              

                                                              

                                               АКТ 

      

                                      виконаних робіт   

        

Громадянин(ка)_________________________________________________________, 

що надалі іменується Замовник, з однієї сторони, та управління соціального 

захисту населення Баранівської міської ради, що  надалі іменується Виконавець в 

особі соціального робітника 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 з іншої сторони, на підставі Договору про надання соціальних послуг на платній 

основі від ___________ _______р. (надалі-Договір) підписали цей акт про наступне: 

у __________________ Виконавець виконав та передав наступні соціальні послуги: 

                                                                                                                     (місяць, рік) 

№ 

п/

п 

Назва соціальної послуги Кількість послуг Витрати 

часу(хв) 

Вартість    

1        

2     

3     

4     

5      



 

6     

 Всього    

 

1.Замовник прийняв вказані соціальні послуги по обсягу та якості. 

   

2.Вартість робіт складає___________грн., без ПДВ.      

3.Претензій  щодо якості та вартості соціальних послуг  у сторін відсутні.   

4.Акт підписаний у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику  

для кожної сторони.  

5.Обидва примірники мають однакову юридичну силу. 

 

 

 Підпис  сторін    

 Замовник : Виконавець: 

 ПІБ _________________ ПІБ____________________     

 

                                                                

 

 


