БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 97

Про підготовку до
опалювального сезону
2022-2023 року
З метою належної і своєчасної підготовки житлово-комунального
господарства та об`єктів соціально-культурного призначення Баранівської
міської громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років,
керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію про заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та
інфраструктури об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньозимовий період 2022-2023 років взяти до відома.
2. Затвердити заходи щодо підготовки господарського комплексу та
об`єктів соціально- культурного призначення до роботи в осінньозимовий період 2022-2023 років, що додаються.
3. Керівникам підприємств, організацій та установ Баранівської міської
ради забезпечити стабільну роботу підпорядкованих об’єктів в осінньозимовий період 2022-2023 років.
4. Керівникам структурних підрозділів міської ради: гуманітарний відділ
(Лисюк І.В.), управління соціального захисту населення (Нікітчина Н.В.)
головним лікарям: КНП «Центр ПМСД Баранівської міської ради»
(Осіпчук В.В.), КУ Баранівська КЦРЛ (Шатровський І. В.), старостам
Баранівської міської ради на підвідомчій території та в межах
повноважень та фінансових можливостей:
1) забезпечити на належному рівні підготовку підпорядкованих
установ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023
років;
2) призначити відповідальних працівників за утримання та
обслуговування електричного і газового обладнання, систем опалення
з відповідною освітою та групою допуску, провести необхідні
навчання та інструктажі;
3) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих
об’єктах у період опалювального сезону 2021-2022 років.
5. Встановити,
що уповноважені особи міської ради, структурних
підрозділів міської ради, комунальних підприємств (в т.ч.

6.

7.

8.

9.

некомерційних), які визначені відповідальними за організацію та
проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, несуть
персональну відповідальність згідно Закону України «Про публічні
закупівлі» за вчасне планування та здійснення відповідних закупівель
(дров, вугілля, палива, сипучих матеріалів для боротьби з ожеледицею
та інших товарів, робіт, послуг для забезпечення опалювального сезону
2022 – 2023 року в Баранівській громаді).
КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.), КП «Водоканал
Полісся» (Федулаєва Л.М.) в межах фінансових можливостей:
1) забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в
осінньо-зимовий період 2022-2023 років;
2) вжити заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних
ситуацій у житлово - комунальному господарстві громади,
зокрема, на водо- та каналізаційних мережах, очисних спорудах
тощо;
3) забезпечити утримання в постійній готовності комунальної
техніки та обладнання підприємства на випадок дій при
несприятливих погодних умовах;
4) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на всіх
підвідомчих об’єктах.
Відділу
благоустрою
та
житловокомунального
господарства
міської
ради
(Савчук В.А.) в межах фінансових можливостей:
1) продовжити
грейдерування
та
поточний
ремонт
комунальних доріг на території Баранівської міської
територіальної громади;
2) забезпечити належне утримання комунальних доріг
громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років;
3) забезпечити створення запасів у достатній кількості
сипучих матеріалів для боротьби з ожеледицею;
4) забезпечити утримання в постійній готовності комунальної
техніки та відповідного обладнання на випадок дій при
несприятливих погодних умовах та належне функціонування
котелень комунальної власності громади;
5) забезпечити належне функціонування мереж вуличного
освітлення в осінньо-зимових умовах.
Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина
Н.В.) продовжити роботу щодо забезпечення твердим паливом
одиноких, пристарілих жителів громади та своєчасного надання списків
пільгових категорій громадян для отримання пільгового твердого палива
готівкою, а також надання допомоги зазначеним категоріям громадян
при оформленні житлових субсидій.
Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) спільно з керівниками
структурних підрозділів, комунальних установ та підприємств міської
ради провести роботу щодо передбачення відповідних коштів у їхніх
бюджетах на належну підготовку об’єктів комунальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Дмитра
Нечипорука.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 31.08.2022 року
Заходи
щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів
соціально-культурного призначення до роботи
в осінньо-зимовий період 2022-2023 років
1. Забезпечити повну готовність закладів соціальної сфери, у тому числі

закладів освіти, культури і спорту, медицини та соціального захисту
населення, до стабільної роботи в умовах осінньо–зимового періоду 20222023 років.
Гуманітарний відділ,
Управління соціального
захистунаселення міської
ради,
КНП «Центр первинної
медико- санітарної допомоги»,
Баранівська КЦРЛ
КП «Баранівка
міськводоканал».
До 15 жовтня 2022 року
2. Забезпечити проведення підготовчих та ремонтних робіт інженерних мереж

водопостачання і водовідведення, вуличного освітлення та комунальних
доріг.
КП «Баранівка
міськводоканал», відділ
благоустрою та
житлово-комунального
господарства Баранівської
міської ради
До 15 жовтня 2022 року
3. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може

бути задіянана очищенні доріг від снігових заметів та наслідків ожеледиці.
Відділ благоустрою та житловокомунального господарства
міської ради,
КП «Баранівка міськводоканал»
До 15 жовтня 2022 року

4. Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та

організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні
машини та механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи
в період надзвичайних погодних умов для
забезпечення руху
автотранспорту та життєдіяльності громади (при потребі).
Відділ бухгалтерського обліку
міської ради,
відділ благоустрою та житловокомунального господарства
міської ради
До 15 жовтня 2022
року
5. Забезпечити економне споживання енергоресурсів та вжиття відповідних

заходів щодо підвищення рівня енергоефективності на підпорядкованих
об’єктах.
Гуманітарний відділ міської
ради,
відділ бухгалтерського обліку
міської ради,
відділ благоустрою та житловокомунального господарства
міської ради
управління соціального захисту
населення міської ради,
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги»,
Баранівська КЦРЛ
КП «Баранівка міськводоканал».
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№ 98

Про звіт директора КП «Баранівка міськводоканал»
про роботу та результати діяльності підприємства
за 1 півріччя 2022 року
Заслухавши інформацію директора КП «Баранівка міськводоканал»
Деревянка Ю.С. про роботу підприємства за 1 півріччя 2022 року, керуючись
підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про
роботу підприємства за 1 півріччя 2022 року взяти до відома (додається).

Міський голова
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 31.08.2022 року №98

Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал»
за І півріччя 2022р.
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, реалізацію піску та ін..
Станом на 01.07.2022р. загальний дохід по підприємству становить 3716,0
тис.грн. (з ПДВ), що на 5% більше як за І півріччя 2021р. (3514,2 тис.грн.).
Витрати за І півріччя 2022р. – 3493,8 тис. грн., що в порівнянні з І півріччям
2021р.- 3017,0 тис. грн. на 16% більші.
Збільшення доходу в І півріччі 2022 року у порівнянні з І півріччям 2021р.
виникло:
- за рахунок збільшення об’ємів споживання води – на 16% (2022р.- 35,2
тис.м.куб., 2021 – 30,2 тис.м.куб.);
- за рахунок збільшення надання послуг з викачки і вивозу нечистот – на
66% ( 2022р. – 300,1 тис. грн., 2021р. – 198,6 тис. грн.;
Видобуток піску в І півріччі 2022р. в порівнянні з І півріччям 2021р.
зменшився на 56% (2022р -1850м.куб.на суму - 322,6тис.грн.; 2021р.- 4292м.куб.
на суму - 432,9тис.грн.).
Спожито електроенергії у І півріччі 2022р. 97392 кВт на суму 499473,34
грн., у 2021р. 121474 кВт. на суму 524967,74 грн. Спожито електроенергії по
дільниці смт. Першотравенськ 18946 кВТ на суму 80224,40 грн..
Протягом І півріччя 2022р. на підприємстві збільшився фонд заробітної
плати в порівнянні з І півріччям 2021р., (зростання мінімальної зарплати).
Середня заробітна плата на підприємстві у І півріччі 2022р. становить 10166,72
грн., в І півріччі 2021р. становила 8590,90 грн. При цьому в І півріччі 2022р.
кількість працюючих становила - 28 чол., І півріччя 2021р. - 25 чол..
Збільшилось споживання води населенням: за І півріччя в 2022р. – 26,3 тис.
м3 на суму 913,0 тис.грн.,( 2021р. – 20,8 тис. м3 на суму 326,9 тис. грн). такі зміни
зумовлені приєднанням водопостачання смт.Першотравенськ.
Юридичними особами водоспоживання зменшилось на 6%: І півріччя
2022р. – 8,9 тис. м3 на суму 625,8тис. грн.. ( 2021р. – 9,4 тис. м3 на суму 233,3
тис. грн.)

Збільшились об»єми стоків для населення на 27% - за І півріччя 2022р.-20
тис. м3, на суму 614,8 тис. грн.( 2021р. – 15,7 тис. м3, на суму 312,6 тис. грн).
Водовідведення для організацій зменшилось на 36% - за І півріччя 2022р.26,6 тис. м3 на суму 841,3 тис. грн (2021р.- 41,4 тис.м3, на суму 1249,6 тис. грн.)
Собівартість по водопостачанню для м. Баранівка становить 39,82
грн./м.куб., при тарифі – 28,91 грн./м.куб, для с. Зеремля – 63,79 грн./м.куб, при
тарифі– 34,67 грн./м.куб., для смт.Першотравенськ – 53,54 грн../м.куб., при
тарифі – 48,41грн./м.куб..
Собівартість по водовідведенню для м. Бавранівка становить 41,08 грн./м.
куб., при тарифі – 31,66 грн./м.куб., для смт. Першотравенськ – 31,02 грн../м.куб.,
при тарифі – 28,79 грн./м.куб.
Заборгованість із різниці в тарифах на послуги водопостачання та
водовідведення надані населенню становить 2020,2 тис. грн. ( в т.ч. борг міської
ради 1548,2 тис.грн.), компенсовано міською радою у І півріччі 2022р.в сумі
140,0 тис.грн..
За І півріччя 2022р. нараховано 578,1 тис. грн. ПДВ, а за І півріччя 2021р. –
558,3тис. грн.. Борг по сплаті ПДВ становить 130,0 тис.грн.
До пенсійного фонду сплачено 375,0 тис.грн. (2021 - 299,7тис. грн.); ПДФО
сплачено 323,9 тис. грн.(2021 – 250,3 тис. грн.); військового збору сплачено 28,9
тис. грн. (2021 – 21,2тис. грн.).
Борг по сплаті ПДФО на 01.07.19р. становить 269,8 тис. грн. (за минулі
періоди).
Вид податку
Надра пісок
Надра вода
Вода
Екологія
Всього

-

І півріччя 2022р.
14,4 тис. грн.
72,2 тис. грн.
6,5 тис. грн.
4,7 тис. грн.
97,8 тис. грн.

І півріччя 2021р.
28,8 тис. грн.
37,4 тис. грн.
4,7 тис. грн.
2,2 тис. грн.
73,1 тис. грн.

Виконані роботи:
Відновлення аварійних ділянок водопостачання та водовідведення – 31,0
тис.грн.;
Заміна насосного агрегата, напірного трубопроводу, автоматики захисту
свердловини Першотравенської дільниці – 45,0 тис.грн.;
Ремонтні роботи КНС Першотравенської дільниці ( приймальний
колодязь, електропостачання) – 12,0 тис.грн.;
Закупівля пиломатеріалу на відновлення покрівлі водонапірної башти –
23,0 тис.грн.;
Заміна запірної арматури на системах технологічного забезпечення – 12,0
тис.грн..

Основні завдання до виконання:
- Капітальний ремонт або заміна водонапірної башти (2007р. ввід в
експлуатацію);
- Ремонт покрівлі водонапірної башти Першотравенської дільниці;
- Ремонт мулового майданчика №4.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Звіт підготовлено і подано:
Директор
КП»Баранівка міськводоканал» Ю.С. Деревянко
Головний бухгалтер М.З.Нікітчина-Мігей

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№ 99

Про звіт директора КП «Водоканал Полісся»
про роботу та результати діяльності підприємства
за 1 півріччя 2022 року
Заслухавши інформацію директора КП «Водоканал Полісся» Федулаєвої
Л.М. про роботу підприємства, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію директора КП «Водоканал Полісся» Федулаєвої Л.М. про
роботу підприємства за 1 півріччя 2022 року взяти до відома (додається) та
визнати недостатньою роботу директора .
2. Рекомендувати директору КП «Водоканал Полісся» Федулаєвій Л.М.:
 активізувати роботу по збільшенню кількості договорів по наданню
послуг підприємством;
 посилити роботу по справлянні ринкового збору;
 активізувати претензійно-позовну роботу по підприємству з метою
зменшення дебіторської заборгованості.
3. Директору КП «Водоканал Полісся» Федулаєвій Л.М. до 1 жовтня 2022 року
подати звіт про виконання п.2 даного рішення.

Міський голова
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 31.08.2022 року №99

Звіт
про роботу КП “Водоканал «Полісся»
за 1 півріччя 2022 рік
КП «Водоканал «Полісся» надає послуги
по утриманню
будинків,поводження з побутовими відходами та ін.
Станом на 01.07.2022р. заключено угод по поводженню з відходами:
 комунальний сектор – 464 квартири (в них проживає 838 чол.,тариф 20,0
грн. з чол.)
 приватний сектор – 440 дворів (в них проживає 916 чол.,тариф 12,0 грн. з
чол..));
 приватні підприємці – 15 – 10,77 м куб. тариф 216,0 грн. за 1 м куб.
 організації – 4 – по замовленню, тариф 216,0 грн. за 1м куб.
На балансі підприємства знаходиться 25 будинків житлового фонду,в яких
знаходиться 473 квартири загальною площею – 19617,01 м кВ.
Доходи підприємства за Iпівріччя 2022р становлять – 258,2 тис. грн.
Доходи підприємства за Iпівріччя 2021р становлять – 297,4 тис. грн. (заг. –
1047,1)
I півріччя 2022р
утримання будинку – 60,1 тис. грн.
поводження з відходами:
комунальний сектор - 90,2 тис. грн.
грн.
приватний сектор - 57,0 тис. грн.
юридичні 23,9 тис. грн.
оренда приміщення - 24,0 тис. грн.
послуги ринку
- 3,0 тис. грн.

I півріччя 2021р
утримання будинку – 60,5 тис. грн.
поводження з відходами:
комунальний сектор – 98,3 тис.
приватний сектор – 65,1 тис. грн.
юридичні - 46,0 тис. грн.
оренда приміщення – 24,0 тис. грн.
послуги ринку
- 3,5 тис. грн.

Зменшення доходу в 2022 р. у порівнянні з 2021р.на 39,2 тис. грн. ( 15%) виникло
за рахунок зменшення вивезення побутових відходів для юридичних осіб і
зменшення чисельності населення приватного та комунального сектору:

I півріччя 2022р.
поводження з відходами:
населення – 681,0 м куб.( 947,0)
юридичні - 110,6 м куб.

I півріччя 2021р.
поводження з відходами:
населення – 756,0 м куб.
юридичні - 213,0 м куб.

Витрати підприємства за I півріччя 2022р становлять - 295,0 тис. грн.
Витрати підприємства за I півріччя 2021р становлять - 316,0 тис. грн. (заг.1062,1 тис.грн.)
Зменшення витрати в 2022 р. у порівнянні з 2021р.на 21,0 тис. грн. (
7%),(заг.767,1 -72%)
I півріччя 2022р
Електрична енергія –49,1 тис. грн.
(заг.-204,6)
Заробітна плата – 96,0 тис. грн.
(заг.-446,7)
ЄСВ- 25,2 тис. грн.
Матеріали та запчастини - 6,2 тис. грн.
грн.(заг.- 62,3)
Пальне – 57,4 тис. грн.
ПДВ- 35,6 тис. грн.
Податки – 10,2 тис. грн.
Інші – 15,3 тис. грн.

І півріччя 2021р
Електрична енергія – 43,2 тис. грн.
Заробітна плата – 115,3тис.грн.
ЄСВ – 30,3 тис. грн.(заг.- 98,3)
Матеріали та запчастини – 7,3 тис.
Пальне – 32,6 тис. грн.
ПДВ- 59,5 тис. грн. (заг.- 124,8)
Податки – 9,6 тис. грн.(заг.- 29,4)
Інші -18,2 тис. грн. (заг.- 63,4)

Спожито електроенергії за І півріччя в 2022р. 8583,0 кВт. на суму 49,1
тис. грн. у 2021 році 10125,0 кВт. на суму 43,2 тис. грн. . (заг.-29035кВт. на суму
124,0тис.грн.)
Протягом 2022р. на підприємстві зменшився фонд заробітної плати в
порівнянні з 2021р. на 361,1 тис. грн. ( відповідно зменшилося і ЄСВ) в зв’язку
з передачею водопостачання і водовідведення на КП « Баранівка
міськводоканал» і з зменшенням штату на підприємстві. Середня заробітна плата
в 2022р. на підприємстві становить 3,2 тис. грн. а в 2021р. становила 6,9 тис.
грн., при цьому в 2022р.кількість працюючих становить -6 чол.,а в 2021р.-11
чол.
За I півріччя 2022р. нараховано 35,6 тис. грн. ПДВ, а за I півріччя
2021р.- 124,8тис.грн.
За I півріччя .2022р. підприємство сплатило 10,2тис грн. податку ( 2,4
тис. грн. земля; 7,8 тис. грн. екологія) у 2021 р сплачено податку 9,2 тис. грн. (
2,4 тис. грн. земля; 7,2тис.грн.екологія) у 2022р порівняння з 2021р зросла
відсоткова ставка податку.
У 2022р. у порівнянні з 2021р. підприємство витратило більше коштів
на дизпаливо ( із збільшенням ціни та більшим об’ємом вивезення відходів).

Собівартість по поводженню з побутовими відходами
для
комунального сектору становить 27,0 грн. з одн. особи при тарифі для населення
20,0 грн. з одн. особи.
Собівартість по поводженню з побутовими відходами для приватного
сектору становить 21,0 грн. з одн. особи при тарифі для населення 12,0 грн. з одн.
особи.
Собівартість по поводженню з побутовими відходами для інших
становить 266,0 грн./м куб. при тарифі 216,0 грн./м куб.
Загальна заборгованість у різниці в тарифах по поводженню з відходами за 1
півріччя 2022р становить – 80,6 тис. грн.:
для комунального сектору 31,9 тис. грн.;
для приватного сектору 42,6 тис. грн.;
для інших 6,1 тис. грн.
Різниця в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення , надані
населенню протягом 2018-2022р становить 370,00 тис. грн.
Борг підприємства за I півріччя 2022р становить – 18,7 тис. грн.
ПДФО – 17,3 тис. грн.
Військовий – 1,4 тис. грн.
Борг підприємства за I півріччя 2021р становить – 89,0 тис. грн.
ПДФО – 82,2 тис. грн.
Військовий – 6,8тис. грн.
Загальний борг підприємства на 1.07.2022р ( за 2018 -2022р) становить – 445,2
тис. грн.
ПДФО - 440,5 тис. грн.
Військовий – 4,7 тис. грн.
Основні завдання на 2022р
- Погашення боргу по сплаті ПДФО та військового збору
- Ремонт трактора

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Звіт підготовлено і подано:
ТВО директора КП «Водоканал «Полісся» Л.М.Федулаєва
Гол. бухгалтер КП «Водоканал «Полісся» Т.М.Мельник

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№ 100

Про звіт директора КП «Полісся» про роботу
та результати діяльності підприємства
за 1 півріччя 2022 року
Заслухавши інформацію директора КП «Полісся» Строєва І.М. про роботу
підприємства, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
4. Інформацію директора КП «Полісся» Строєва І.М. про роботу підприємства
за 1 півріччя 2022 року взяти до відома (додається).

Міський голова
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 31.08.2022 року №100

Звіт
про роботу комунального підприємства «Полісся» Баранівської міської
ради за I півріччя 2022 року.
Комунальне підприємство «Полісся» Баранівської міської ради доводить до
відома, що за перше півріччя 2022 року дохід складає 349922,16 грн. (триста
сорок дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять дві грн. 16 коп.), а саме: за друковану
продукцію – 101796,00 грн., надходження від оренди – 97118,07 грн., комунальні
доходи – 151008,09 грн. Витрати складають 349294,99 грн. (триста сорок дев’ять
тисяч двісті дев’яносто чотири грн. 99 коп.), а саме: друкарські матеріали –
34051,93 грн., електроенергія – 60701,79 грн., водопостачання, вивезення сміття,
телекомунікаційні послуги – 6778,22 грн., природній газ, розподіл природного
газу – 82854,09 грн., податок на прибуток – 1263,20 грн., скраплений газ –
14024,25 грн., комісія банку – 2579,62 грн., заробітна плата з податками –
121985,69 грн., єдиний соціальний внесок – 25056,20 грн.
Підприємство знаходиться на госпрозрахунковій формі діяльності. З
місцевого та державного бюджету кошти не надходили і не використовувались.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Звіт підготовлено і подано: директор КП «Полісся» Строєв І.М.

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№101

Про затвердження мережі закладів
дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти на 2022-2023 н.р.
Відповідно до п.1 ст. 13, п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 8 Закону
України «Про повну загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про
дошкільну освіту», », ст.10 Закону України «Про позашкільну освіту», наказу
МОН від 12.01.2016р. №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну
форму здобуття повної загальної середньої освіти», ст. 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти Баранівської міської
територіальної громади на 2022-2023 навчальний рік (додаток 1).
2. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти Баранівської міської
територіальної громади на 2022- 2023 навчальний рік (додаток 2).
3. У зв’язку із наповнюваністю класів менше 5 учнів організувати навчання
у формі педагогічного патронажу:
- учнів 6 класу філії «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2
ім. О.Сябрук;
- учнів 9 класу філії «Зеремлянська гімназія» Баранівського ліцею №2
ім. О.Сябрук;
- учнів 2 класу філії «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею
№2 ім. О.Сябрук;
- учнів 4 класу філії «Климентіївська гімназія» Баранівського ліцею
№2 ім. О.Сябрук;
- учнів 1 класу Явненської гімназії;
4. Затвердити мережу груп подовженого дня закладів загальної середньої
освіти Баранівської міської ради на 2022-2023 навчальний рік (додаток 3).
5. Затвердити мережу гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості
( Баранівський центр дитячої та юнацької творчості Баранівської міської
ради ) (додаток 4).
6. Уповноважити начальника гуманітарного відділу Баранівської міської ради
Лисюк І.В. вносити відповідні зміни в штатні розписи закладів дошкільної та

позашкільної освіти й погоджувати штатні розписи закладів загальної
середньої освіти.
7. Директорам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
забезпечити дотримання вимог Типових штатних нормативів.
8. Начальнику гуманітарного відділу Баранівської міської ради Лисюк І.В.
забезпечити регулярний підвіз дітей і вчителів до закладів освіти та додому
шкільними автобусами за визначеними маршрутами.
9. Начальнику відділу фінансів Баранівської міської ради Василевському О.В.
забезпечити цільове використання бюджетних коштів, виділених на оплату
праці, теплоносії, харчування учнів та матеріально-технічне забезпечення
освітнього процесу.
10.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

Додаток 1
до рішення виконкому
від 31.08.2022 № 101
МЕРЕЖА
закладів дошкільної освіти Баранівської
міської ТГ на 2022-2023 навчальний рік
№
з/п

Назва закладу

Групи

1.

Баранівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу
«Сонечко»

11

2.

Полянківський заклад дошкільної освіти «Ялинка»

4

3.

Кашперівський заклад дошкільної освіти «Ромашка»

2

4.

Зеремлянський заклад дошкільної освіти «Буратіно»

1

5.

Вірлянський заклад дошкільної освіти «Сонечко»

2

6.

Суємецький заклад дошкільної освіти «Теремок»

2

7.

Острожецький заклад дошкільної освіти «Дзвіночок»

2

8.

Мирославльський заклад дошкільної освіти «Струмочок»

1

9.

Рогачівський заклад дошкільної освіти «Калинка»

2

10.

Явненський заклад дошкільної освіти «Лісова казка»

1

11.

Першотравенський заклад дошкільної освіти «Мрія»

5

12.

Баранівський заклад дошкільної освіти «Лесина казка»

2
Разом:

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету
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Тетяна КРАВЧУК

Додаток 2
до рішення виконкому
від 31.08.2022 року №101
МЕРЕЖА КЛАСІВ
закладів загальної середньої освіти Баранівської ТГ на 2022-2023 навчальний рік
N
п/п
Заклади освіти

Баранівський ліцей №1
Вірлянська початкова школа
Разом
Баранівський ліцей №2 ім.
О.Сябрук
Зеремлянська гімназія
Климентіївська гімназія
Разом
Полянківський ліцей
Першотравенський ліцей
Баранівська початкова
школа
Всього по місту:
Кашперівський ліцей
Рогачівська гімназія
Смолдирівська гімназія
Явненська гімназія
Суємецька початкова школа
Острожецька початкова
школа ім В.Коростинського
Всього по селу:
Всього:

Класи
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

Всього

10-й

11-й

Всього

Усього

Всього

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

класів

3

3

3

4

3

4

3

4

3

17

3

2

5

3
3

3
3

3
3

4
3

13
0
13
12

3
3

4
2

3
3

4
3

3
3

17
14

3
2

2
2

5
4

35
0
35
30

1
1
5
1
2
1

0
0
3
1
2
1

1
1
5
1
2
1

1
0
4
1
2
1

3
2
17
4
8
4

1
1
5
1
2

0
1
3
1
2

1
1
5
1
2

1
1
5
1
2

0
1
4
1
3

3
5
22
5
11
0

0
0
4
2
4
0

6
7
43
11
23
4

12

10

12

12

46

11

10

11

12

11

1
1

1
1

1
1

1
1

0
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
0
3
4
4

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
16

5
15

5
17

5
17

19
65

4
15

4
14

4
15

4
16

Керуючий справами
( секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

2
1
2

2
1
2

55

8

7

15

116

1
1
1
1

5
5
5
5
0
0

1

1

2
0
0
0
0
0

11
9
5
8
4
4

4
15

20
75

1
9

1
8

2
17

41
157

Додаток 3
до рішення виконкому
від 31.08.2022 року №101
Мережа груп подовженого дня
закладів загальної середньої освіти Баранівської міської
ради на 2022-2023 навчальний рік
№
з/п

Школа

Кількість
груп

Кількість
ставок

1. Баранівський ліцей №1

11

6,25

2. Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук

10

5

3. Першотравенський ліцей

5

2,5

4. Кашперівський ліцей

1

0,5

5. Полянківський ліцей

2

1

6. Рогачівська гімназія

1

0,5

7. Явненська гімназія

2

0,5

8. Суємецька початкова школа

3

1

35

17,25

Усього

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Додаток 4
до рішення виконкому
від 31.08.2022 №101

МЕРЕЖА
гуртків Баранівського міського будинку дитячої творчості
(Баранівського центру дитячої та юнацької творчості
Баранівської міської ради)
на 2022-2023 навчальний рік
№
з/п

Напрям

Гуртки

Групи

1.

Художньо-естетичний

12

25

2.

Туристсько-краєзнавчий

4

4

3.

Декоративно-прикладний

6

16

4.

Науково-технічний

2

3

24

48

Разом:

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№102

Про встановлення вартості
харчування у закладах освіти
міської ради на 2022 рік
На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» «Про
повну загальну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону
дитинства», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), згідно постанови КМУ від
24.03.21 року №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування
у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», з метою
забезпечення дітей, які здобувають освіту у комунальних закладах освіти міської
ради повноцінним збалансованим харчуванням, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1 . Затвердити розрахунок вартості харчування дітей у закладах дошкільної
освіти Баранівської міської ради об’єднаної територіальної громади згідно з
додатком.
2. Встановити з 01 вересня 2022 року батьківську плату за харчування дітей
у закладах дошкільної освіти:
- міста Баранівка в розмірі, що становить 60 відсотків від вартості харчування
на день;
- селищ та сіл Баранівської міської об’єднаної територіальної громади в
розмірі, що становить 40 відсотків від вартості харчування на день.
3. Встановити, що у 2022 році вартість харчування у комунальних закладах
загальної середньої освіти Баранівської міської ради в середньому становить 33
грн. 85 коп.
4. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах
освіти шляхом зменшення на 100% її розміру:
- дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах (групах);

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей із сімей військовослужбовців, на час перебування їх в зоні ООС, та
сімей військовослужбовців загиблих в зоні ООС, та тих, що мають посвідчення
учасника бойових дій та інваліда війни.
- дітям з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
5. Надавати пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти у розмірі 50% для дітей батьків, у сім’ях яких виховується троє
і більше дітей (за заявами батьків).
6. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради
(Нікітчина Н.В.) спільно з директорами закладів загальної освіти Баранівської
міської ради сформувати списки учнів, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
7. Гуманітарному відділу Баранівської міської ради (Лисюк І.В.) доручити
директорам закладів освіти міської ради забезпечити контроль за даними
здобувачами освіти щодо їх харчування під час освітнього процесу та своєчасно
інформувати службу у справах дітей, управління соціального захисту населення
Баранівської міської ради.
8. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) надати
пропозиції стосовно надання пільг з харчування на кожне чергове засідання
виконавчого комітету Баранівської міської ради після виявлених фактів на
чергове засідання виконавчого комітету міської ради.
9. Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради від 30.11.2021 р.
№191 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти Баранівської
міської ради на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.
10. 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

Додаток
до рішення міськвиконкому
31.08.2022 №102

Розрахунок вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади

Фактична
вартість

Діти від 1 до 3-х років, вартість
одного дітодня, (грн.)

Діти від 3-х до 6-7 років,
вартість одного дітодня,
(грн.)

51,48

75,35

Всього:

Батьківська плата по місту 60%

30,89

45,21

Батьківська плата по селу 40%

20,59

30,14

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області

РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№103

Про затвердження контингенту учнів
та погодження розміру плати та надання
пільг за навчання по Баранівській школі
мистецтв на 2022 – 2023 н.р.
Керуючись п.п. 2 б) ст.28, ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про позашкільну
освіту», відповідно до постанов КМУ: від 25.03.1997 р. № 260 « Про
встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного
виховання дітей»; від 30.09. 2019 року № 215 «Про встановлення розміру плати
за навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладах» та Положення про мистецьку школу від 09.08.2018 р. №686,
виконавчий комітет Баранівської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити контингент учнів у Баранівській школі мистецтв в межах 450
учнів.
2. Встановити розмір батьківської плати за навчання дітей згідно додатку1.
3. Встановити пільги по оплаті за навчання учнів у школі відповідно до
статті 26 п.2 ЗУ « Про позашкільну освіту»:
3.1.Звільнити від оплати за навчання :
 дітей з багатодітних родин;
 дітей з малозабезпечених сімей;
 дітей-інвалідів;
 дітей-сиріт;
 дітей, позбавлених батьківського піклування;
 дітей, що знаходяться під опікою.
3.2.

Встановити додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 100%:
 дітям
загиблих
при
виконанні
службових
обов’язків
військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ.

 дітям, батьки яких являються учасниками АТО/ООС
3.3.

Зменшити оплату за навчання на 50%:
 дітям внутрішньо переміщених осіб, чи дітям, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

4. Учні школи, які навчаються грі одночасно на двох інструментах (відділах)
вносять плату за навчання в повному розмірі.
5. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись
лише одна пільга. Діти, що належать до пільгових категорій звільняються
від плати за навчання лише з одного інструменту (відділу), оплата якого
менша за розміром.
6. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності
документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць
хвороби оплачується 100%, за наступні – 50%.
7. Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів за рішенням
педради мають право бути звільнені від плати за навчання. (з розрахунку не
більше 3% від контингенту)
8. Пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову
поведінку і систематично відвідують заняття. При неуспішності учня чи
порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасувати
встановлені пільги.
9. Пільги надаються при наявності відповідних документів, поданих
батьками або представниками здобувача освіти, що свідчать про
можливість встановлення пільгової оплати лише по одній із
вищезазначених категорій з 1-го до 15-го вересня поточного навчального
року. В разі виникнення підстави для надання пільги, пізніше
зазначеного терміну, пільга надається з дати подання заяви. При поданні
батьками документів на встановлення пільг після 15-го числа, оплата за
відповідний місяць стягується у повному обсязі
10.Плата за навчання вноситься до 10-го числа поточного місяця з вересня по
травень включно.

11.Учні , батьки яких не внесли плату за навчання до 10-го числа
поточного місяця до занять не допускаюся.
12.При заборгованості за 2 місяці – один минулий та 10 днів поточного учні
можуть бути виключені зі школи.
13.Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за
навчання в Баранівській школі мистецтв Баранівської міської ради згідно
додатку 2.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

Додаток1
до рішення виконавчого комітету
від 31.08.2022 р.№103
Розмір
батьківської плати за навчання дітей в Баранівській школі мистецтв

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Відділи/класи
Фортепіано
Гітара
Сольний спів
Духові та ударні інструменти
Баян, акордеон
Художній відділ
Клас хореографії
Скрипка

Керуючий справами
( секретар) виконавчого комітету

Розмір плати (грн)
190
190
200
100
130
150
150
160

Тетяна КРАВЧУК

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 31.08.2022 р.№103
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в Баранівській
школі мистецтв Баранівської міської ради
1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну
освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260
«Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах
естетичного виховання», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018
№ 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», Статуту
Баранівської школи мистецтв Баранівської міської ради та інших нормативноправових актів. Дане Положення регламентує порядок оплати та надання пільг
по оплаті за навчання в Баранівській школі мистецтв Баранівської міської ради.
1.2. Це Положення поширюється на Баранівську школу мистецтв Баранівської
міської
ради
(далі
Баранівська
школа
мистецтв),
яка
є
початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом освіти сфери
культури (школою естетичного виховання), що знаходиться в комунальній
власності територіальної громади в особі Баранівської міської ради.
1.3. Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про
позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997
року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах
естетичного виховання дітей».
1.4. Розмір плати за навчання в Баранівськійшколі мистецтв переглядається і
затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету Баранівської міської
ради до початку навчального року за відповідним поданням директора школи.
Плата за навчання встановлюється один раз на рік.
1.5. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до відома
батьків.
2. Порядок внесення плати за навчання в Баранівській школі мистецтв
2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року
щомісячно до 10 числа поточного місяця. Учні, батьки яких своєчасно не внесли
плату за навчання, до занять не допускаються. При заборгованості плати за
навчання за два місяці (один минулий та один поточний), учні можуть бути
відраховані з контингенту школи.

2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий
рахунок навчального закладу.
2.3. Учні, відраховані за невиконання програмних вимог, мають право на
поновлення навчання у школі згідно поданої заяви та внесення разової плати у
двократному розмірі від встановленої вартості навчання на відповідному відділі.
3. Пільги по оплаті за навчання в Баранівській школі мистецтв
3.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та
періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу.
3.2. Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності відповідних
документів, що надають право на пільгу, поданих батьками з 01 вересня до 15
вересня поточного навчального року. В разі виникнення підстави для надання
пільги пізніше зазначеного терміну, то пільга надається з того місяця, з якого
батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи.
3.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа,
оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі.
3.4. Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей:
3.4.1. Звільнити від оплати за навчання на 100%:
а) дітей з багатодітних сімей
б) дітей з малозабезпечених сімей;
г) дітей-інвалідів;
д) дітей-сиріт;
е) дітей, позбавлених батьківського піклування;
є) дітей, що знаходяться під опікою.
3.4.2. Встановити додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 100%:
а) діти загиблих при виконанні службових обов’язків військовослужбовців та
працівників органів внутрішніх справ.
б) дітям, батьки яких являються учасниками АТО/ООС
3.4.3. Зменшити оплату за навчання на 50%:
а) дітям внутрішньо переміщених осіб, чи дітям, які мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
3.5. Учні школи, які навчаються грі одночасно на двох інструментах( відділах)
вносять плату за навчання в повному розмірі.

3.6. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись
лише одна пільга. Діти, що належать до пільгових категорій звільняються від
плати за навчання лише з одного інструменту (відділу), оплата якого менша за
розміром.
3.7. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності
документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби
оплачується 100%, за наступні – 50%.
3.7. При наявності медичної довідки про звільнення дитини від фізичного
навантаження протягом одного або більше місяців батьківська плата за даний
період встановлюється у розмірі 50% від встановленої вартості за навчання на
відділі.
3.8. Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів та рішенням
педради мають право бути звільнені від плати за навчання.
3.9. Пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову поведінку
і систематично відвідують заняття. При неуспішності учня чи порушенні
учнівської дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги.
4. Планування та використання доходів від плати за навчання в
Баранівській школі мистецтв
4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та контроль
покладається на бухгалтера Баранівської школи мистецтв.
4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і
спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з
навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріальне стимулювання
працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист
трудового колективу.
5. Прикінцеві положення
5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням
виконавчого комітету Баранівської міської ради.
5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до
нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання.

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№104

Про взяття на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов та соціальний квартирний
облік
Керуючись статтями 30, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числа», статтями 34,39,46 Житлового
кодексу Української РСР, пунктами 15, 46 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР, 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 18.07.2022 №311
та від 08.08.2022 №327, враховуючи висновок житлової комісії (протокол від
26.08.2022 №4), 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:
1) особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Омельченка Івана
Андрійовича, ХХХХ р.н., що зареєстрований за адресою ХХХХХХХХ;
2) особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування Харламову
Катерину Сергіївну, ХХХХ р.н., що зареєстрова 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

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№105

Про зняття з квартирного обліку
гр. Багінського О.І.
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.40 Житлового кодексу Української РСР, п.26 пп.7 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в
Українській РСР, враховуючи висновки житлової комісії (протокол від
26.08.2022р. №4), виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зняти з квартирного обліку та виключити із списків осіб, які користуються
правом позачергового одержання жилих приміщень при виконавчому комітеті
Баранівської міської ради, Багінського Олександра Івановича, ХХХХ р.н. та
членів його сім’ї, як особу з інвалідністю внаслідок війни, що отримала грошову
компенсацію на придбання житла та земельної ділянки за адресою:
ХХХХХХХХХ, (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності №ХХХХХХХХХ).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
(секретар) виконавчого комітету Т.В.Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31 серпня 2022 року

№ 106

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. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 93.6 кв.м., №14-А
по вулиці Волянського в с. Стара Гута, який належить на праві приватної
власності ХХХХХХХ, присвоїти нежитловому приміщенню площею 35.0
кв.м., нову поштову адресу вул. Волянського, 14-В с. Стара Гута.
2. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 93.6 кв.м., №14-А
по вулиці Волянського в с. Стара Гута, який належить на праві приватної
власності ХХХХХХХХХ,, залишити нежитловій будівлі площею 58.6 кв.м.
поштову адресу вул. Волянського, 14-А, с. Стара Гута.
3. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 77.4 кв.м., №25 по
вулиці Л.Українки в с. Кашперівка, який належить на праві приватної
власності ХХХХХХХХ, присвоїти нежитловому приміщенню площею 25.7
кв.м., нову поштову адресу вул. Л.Українки, 25-А с. Кашперівка.
4. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 77.4 кв.м., №25 по
вулиці Л.Українки в с. Кашперівка, який належить на праві приватної
власності ХХХХХХХХХ, залишити нежитловій будівлі площею 51.7 кв.м.
поштову адресу вул. Л.Українки, 25, с. Кашперівка.
5. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 418.3 кв.м., №8 по
вулиці Лермонтова в смт. Першотравенськ, який належить на праві приватної
власності ХХХХХХХХХ, присвоїти нежитловому приміщенню площею 60.0
кв.м., нову поштову адресу вул. Лермонтова, 8-А смт. Першотравенськ.
6. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 418.3 кв.м., №8 по
вулиці Лермонтова в смт. Першотравенськ, який належить на праві приватної
власності Павлійчук Інні Володимирівні, присвоїти нежитловому
приміщенню площею 99.4 кв.м., нову поштову адресу вул. Лермонтова, 8-Б
смт. Першотравенськ.

7. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 418.3 кв.м., №8 по
вулиці Лермонтова в смт. Першотравенськ, який належить на праві приватної
власності ХХХХХХХХ,, залишити нежитловій будівлі площею 258.9 кв.м.
поштову адресу вул. Лермонтова, 8, смт. Першотравенськ.
8. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 146.4 кв.м., №53
по вулиці Поліська в с. Глибочок, який належить на праві приватної власності
ХХХХХХХХХ, присвоїти нежитловому приміщенню площею 36.4 кв.м.,
нову поштову адресу вул. Поліська, 53-А с. Глибочок.
9. В зв’язку з поділом нежитлової будівлі загальною площею 146.4 кв.м., №53
по вулиці Поліська в с. Глибочок, який належить на праві приватної власності
ХХХХХХХХХ, залишити нежитловій будівлі площею 110.0 кв.м. поштову
адресу вул. Поліська, 53, с. Глибочок.
10.Присвоїти житловому будинку в м. Баранівка, для оформлення права
власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Звягельська, 88-А, м.
Баранівка» у зв’язку з впорядкуванням нумерації.
11.Присвоїти будівлі для яслі (дата будівництва 1963 р.) смт. Першотравенськ,
який перебуває на балансі гуманітарного відділу Баранівської міської ради
поштову адресу: «вул. Робітнича, 1-А, смт. Першотравенськ» у зв’язку з
впорядкуванням нумерації.
12.Зобов’язати ХХХХХХХХ, гуманітарний відділ Баранівської міської ради,
внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих документів.
13.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В.

Міський голова
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31 серпня 2022 року

№ 107

Про погодження дозволу
на будівництво
Керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян про
погодження дозволу на будівництво, виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
1. Погодити Григориченко Ірині Володимирівні дозвіл на будівництво
житлового будинку на власній земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХ.
2. Погодити Мартинюк Марії Петрівні дозвіл на будівництво житлового будинку
та господарської будівлі на власній земельній ділянці за адресою:
ХХХХХХХХХ.
3. Зобов’язати Григориченко І.В., Мартинюк М.П. замовити будівельний паспорт
на будівництво за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка НовоградВолинського р-н., Житомирської обл., у відділі містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В.
Міський голова
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31 серпня 2022 року

№108

Про надання дозволу на
встановлення тимчасових споруд
Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року
№244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
підприємницької діяльності», розглянувши заяву Федоренко Віктора
Дмитровича про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди,
виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл гр. Федоренку Віктору Дмитровичу, який зареєстрований по
ХХХХХХХХХХХ на встановлення однієї тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності по вул. Першотравенська в м.
Баранівка, Житомирської області.
2. Зобов’язати гр. Федоренко В.Д.:
1) погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначеної
тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою
прилеглої території (на топографо-геодезичній основі М 1:500) та
встановлювати тимчасову споруду у повній відповідності до паспорта
прив’язки ТС;
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення
тимчасових споруд.
3. Рекомендувати гр. Федоренку В.Д. укласти соціальну угоду із Баранівською
міською радою.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В.
Міський голова
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 109

Про зміну статусу
малолітній ХХХХХХХХ

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», Порядком 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
08.08.2022 р., виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Змінити статус дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній
ХХХХХ, ХХХХ р.н., жительці ХХХХХХХХХ, на статус дитини-сироти,
батьки якої померли (свідоцтво про смерть матері: ХХХХХХХ; свідоцтво
про смерть батька: ХХХХХХХХХ).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуюча справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 110

Про надання Тимощук В.В.
дозволу на дарування житлового будинку
Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 року №866, розглянувши заяву Тимощук В.В., враховуючи
подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 30.08.2022 р. та
рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської
ради від 30.08.2022 р., виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
3. Надати Тимощук Валентині Василівні, ХХХХ р.н., жительці
ХХХХХХХХХХХ дозвіл на дарування житлового будинку, який
знаходиться за адресою: ХХХХХХХХХХХ на користь брата Тимощука
Віктора Васильовича, ХХХХ р.н.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області

РІШЕННЯ
виконавчого комітету

31.08.2022

№ 111

Про відмову у наданні Бубон В.В.
дозволу на продаж частини квартири,
яка належить на праві власності
неповнолітній особі

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 року №866, розглянувши заяву Бубон Валентини Володимирівни,
враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від
30.08.2022 р. та рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті міської ради від 30.08.2022 р., виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у наданні Бубон Валентині Володимирівні, ХХХХ р.н.,
жительці ХХХХХХХХХХХ дозволу на продаж частини квартири, яка
знаходиться за адресою: ХХХХХХХХ.

2. Рекомендувати Бубон В.В. для повторного розгляду даного питання
надати органу опіки та піклування документи, які будуть гарантувати
збереження права дитини на житло.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 р

№ 112

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування
щодо доцільності позбавлення
батьківських прав гр. Селюченко В.В.
Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтями 164, 171, 180 Сімейного кодексу
України, пунктом 3 статті 60 Цивільного 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, розглянувши висновок органу опіки та піклування
Баранівської міської ради, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав
дитини від 30.08.2022 р., виходячи з інтересів дитини та захисту його права на
належне виховання, утримання та догляд, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
4. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Селюченко Вікторії
Вікторівни, ХХХХ р.н., жительки ХХХХХХХХХ батьківських прав
відносно малолітньої дитини ХХХХХХХХХ. (додається).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуюча справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

Додаток до
рішення виконавчого комітету
Баранівської міської ради
від 31.08.2022 №112

Висновок
органу опіки та піклування Баранівської міської ради про доцільність
позбавлення батьківських прав
Селюченко Вікторії Вікторівни відносно малолітнього сина
ХХХХХХХХХХХ.

За інформацією служби у справах дітей міської ради стало відомо, що на
первинний облік служби з 12.04.2022 року поставлено малолітнього
ХХХХХХХХ (на підставі повідомлення КНП «Житомирська обласна дитяча
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради про дитину, залишену без
батьківського піклування).
Відповідно документів зібраних службою у справах дітей встановлено, що
державна реєстрація дитини проведена 29.03.2022 р. Баранівським відділом
державної реєстрації актів цивільного стану у Новоград-Волинському районі
Житомирської області за рішенням органу опіки та піклування – виконавчого
комітету Баранівської міської ради від 11.03.2022 р. № 26 «Про державну
реєстрацію народження дитини покинутої в закладі охорони здоров’я» (мати
дитини Селюченко Вікторія Вікторівна вказана відповідно до медичного
свідоцтва про народження дитини (№ ХХХХ р. виданого пологовим відділенням
КНП «Новоград-Волинське міськрайонне ТМО», батько Селюченко Микола
Миколайович – записаний за ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України).
Також, відомо, що Селюченко Вікторія Вікторівна, ХХХХ р.н.
зареєстрована та проживає за адресою: ХХХХХХХХ та являється біологічною
матір’ю п’ятьох малолітніх дітей: ХХХХХХХХХХ.
Рішенням Баранівського районного суду Житомирської області від
19.01.2022 р. (справа № 273/2142/21) за ухилення від виховання дітей та свідоме

нехтування батьківськими обов’язками Селюченко Вікторію Вікторівну
позбавлено батьківських прав відносно ХХХХХХХХХ, які на даний час
влаштовані на виховання до дитячого будинку сімейного типу.
ХХХХ у пологовому відділенні КНП «Новоград-Волинське міськрайонне
ТМО» Селюченко В.В. народила п’яту дитину. ХХХХ. новонароджену дитину
у зв’язку із ускладненням стану здоров’я направлено на подальше лікування до
КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної
ради.
У період з ХХХХ і по даний час Селюченко В.В. дитину не відвідувала та
не цікавилася її життям та здоров’ям, порушуючи при цьому законодавство
України, зокрема ч. 2 ст. 150 СК України, у якій зазначено, що: “Батьки
зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та
моральний розвиток”, ст. 144 СК України, у якій зазначено, що: «Обов’язок
батьків зареєструвати дитину в органах реєстрації актів цивільного стану», ст.
143 СК України: «Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або
іншого закладу охорони здоров’я» тощо.
22.02.2022 р. про залишення малолітньої дитини в КНП «Житомирська
обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради складено акт
закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину,
покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я.
03.05.2022 р. рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради №
61 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
малолітньому Селюченко М.М.», як дитині покинутій в закладі охорони здоров’я
ХХХХХХХХХХ надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування.
В березні 2022 р. у зв’язку з воєнними діями на території Житомирської
області дитина була переміщена (евакуйована) до КНП «Чернівецька обласна
дитяча клінічна лікарня».
12.04.2022 р. рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради №
192/11 малолітнього ХХХХХХХХХ влаштовано в ОКНП «Чернівецький
обласний спеціалізований будинок дитини» на повне державне утримання.
Селюченко В.В. на зроблені попередження про можливе притягнення до
відповідальності за невиконання батьківських обов’язків та позбавлення
батьківських прав не реагувала. Крім того Селюченко В.В. за місцем проживання
характеризуються негативно, зловживає спиртними напоями, постійного місця
роботи та доходів не має. У будинку, в якому вона проживає в ХХХХХХ не
створені належні умови для проживання дітей. З вище вказаного можна зробити

висновок, що Селюченко Вікторія Вікторівна свідомо ухиляється від виконання
свої батьківських обов’язків, в тому числі абсолютно байдуже ставиться до
життя та здоров’я своєї дитини ХХХХХХХХХ.
На підставі вищевказаного, відповідно до ст. 164-165 Сімейного кодексу
України, з метою захисту законних прав та інтересів дитини орган опіки та
піклування Баранівської міської ради вважає за доцільне позбавити батьківських
прав Селюченко Вікторію Вікторівну, ХХХХ р.н. відносно малолітнього сина
ХХХХХХХХ у зв’язку із ухиленням від виконання своїх обов’язків по
вихованню та утриманню дитини.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області

РІШЕННЯ
виконавчого комітету

31.08.2022

№ 113

Про влаштування малолітньої дитини до КНП
«Житомирський обласний спеціалізований
будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які
залишилися
без
піклування
батьків»
Житомирської обласної ради

Керуючись статтею 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», 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», у зв’язку з необхідністю
повернення дитини за місцем походження, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Влаштувати до КНП «Житомирський обласний спеціалізований будинок
дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків»
Житомирської обласної ради малолітнього ХХХХХХХХХХ.

2. Просити департамент охорони здоров’я Житомирської обласної військової
адміністрації видати направлення на влаштування дитини до закладу.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуюча справами
(секретар) виконкому

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 114

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування
щодо доцільності позбавлення
батьківських прав гр.Солощук Ю.В.
Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 19, 164, 165, 180 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 при виконавчому комітеті Баранівської
міської ради від 30.08.2022 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 Солощук Юлії Василівни,
ХХХХ року народження, уродженки ХХХХХХХХХХ відносно дочки
ХХХХХХХХ року народження (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.

Міський голова
Керуюча справами
(секретар) виконкому

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

Додаток до рішення
виконавчого комітету
№ 114 від 31.08.2022 р.

ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про доцільність позбавлення батьківських прав

Відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного Кодексу України, розглянуто заяву гр.
Солощук Зої Петрівни, ХХХХ року народження, жительки ХХХХХХХХХХ, про
надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення
батьківських прав Солощук Юлії Василівни, ХХХХ року народження, жительки
ХХХХХХХХ відносно її
малолітньої дочки ХХХХХХХ, ХХХХ року
народження.
Для розгляду зазначеної справи Солощук З.П. надала копії необхідних
документів.
Службою у справах дітей Баранівської міської ради з’ясовано обставини
зазначеної справи.
Встановлено, що Солощук Іван Володимирович та Солощук Юлія
Василівна перебувають у шлюбі з 14.01.2020 року. Подружжя має малолітню
дочку ХХХХХХХХХХХХ.
З 11.06.2022 року малолітня ХХХХ проживає у бабусі Солощук Зої
Петрівни, ХХХХ року народження за адресою ХХХХХХХХ, оскільки мати
Солощук Юлія залишила дитину у сторонніх людей на тривалий час та зникла у
невідомому напрямку.
Батька малолітньої Софії на даний час мобілізовано до Збройних Сил
України.
Баба Солощук З.П. задовільняє потреби дитини, займається її вихованням
та утриманням. Працівниками служби у справах дітей Баранівської міської ради
проведено обстеження умов проживання малолітньої ХХХХХХХХХ. Згідно
акту обстеження умов проживання встановлено, що для дитини створені

задовільні умови: є місце для сну, іграшки, дитина забезпечена одягом,
продуктами харчування. Родина утримує домашнє господарство.
Відповідно проведеного оцінювання потреб дитини в сім’ї від 28.06.2022
року, проведеного фахівцем із соціальної роботи Управління соціального
захисту населення міської ради складні життєві обставини у сім’ї Солощук З.П.
не підтверджені. Баба здійснює догляд за онукою, стежить за її здоров’ям, сім’я
матеріально забезпечена.
За час проживання ХХХХХХХ у сім’ї бабусі мати Солощук Ю.В. жодного
разу не відвідала дитину, не проявляє зацікавленості до неї, не надає
матеріальної допомоги для доньки, не цікавиться її духовним, фізичним та
соціальним розвитком, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 СК України є підставою
для позбавлення батьківських прав.
В ході бесіди з Солощук З.П. повідомила, що вона бажає виховувати та
утримувати онуку.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, 180 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, зважаючи на факти встановлені в
процесі з’ясування обставин справи, виконавчий комітет Баранівської міської
ради вважає за доцільне позбавити Солощук Юлію Василівну, ХХХХ року
народження, уродженку ХХХХХХХХ, батьківських прав відносно дочки
ХХХХХХХХХХХ.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 115

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування
про доцільність зміни місця проживання
малолітньої дитини
Керуючись ст.19, ст.141, ст.160, ст.161 Сімейного кодексу України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, ст.12, ст.14,
ст.15 Закону України «Про охорону дитинства», п.72 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» розглянувши
заяву Калінчука В.В., враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав
дитини при виконавчому комітеті Баранівської міської ради від 30.08.2022 року,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про доцільність зміни місця проживання малолітньої дитини Калінчука
Олександра Васильовича, 31.03.2010 року народження з батьком
Калінчуком Василем Валерійовичем, 30.12.1971 року народження, що
додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.
Міський голова
Керуюча справами
(секретар) виконкому

Олександр МІГЕЙ

Тетяна КРАВЧУК

Додаток до рішення
виконавчого комітету
№ 115 від 31.08.2022 р.
ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про доцільність зміни місця проживання малолітньої дитини
До органу опіки та піклування Баранівської міської ради надійшла заява
від Калінчука Василя Валерійовича, ХХХХ р.н., жителя м. Баранівка, щодо зміни
місця проживання його малолітнього сина ХХХХХХХХХ з ним.
Встановлено, що заочним рішенням Баранівського районного суду від
05.11.2014 року шлюб між Калінчуком В.В. та Калінчук Л.М. розірвано,
малолітнього сина ХХХХХХХХХ залишено на проживання з матір’ю Калінчук
Людмилою Миколаївною до його повноліття.
У процесі з’ясування обставин справи службою у справах дітей
Баранівської міської ради, стало відомо, що з жовтня 2021 року, малолітній
ХХХХХХХХ фактично проживає з батьком Калінчуком О.В. за адресою:
ХХХХХХХХХХХ.
Малолітній Олександр навчається у ХХХХХХХХ, що підтверджується
довідкою №59 від 06.06.2022 року. Відповідно довідки-характеристики
навчального закладу №60 від 07.06.2022 ХХХХХХХХХ навчається в
ХХХХХХХХХХ з листопада 2021 року. Заклад відвідує регулярно та працює під
час дистанційного навчання, хлопчик спокійний, врівноважений, щирий,
дружелюбний. Доброзичливо ставиться до інших, співпрацює з іншими дітьми,
бере активну участь у житті класу. Дитина забезпечена необхідним навчальним
приладдям та іншими речами, завжди охайно одягнений. Батько дитини,
Калінчук В.В., цікавиться його успіхами у навчанні та підтримує зв’язок з
класним керівником. Мати учня контакту з ліцеєм, де навчається син, не
підтримує, із вчителями не спілкується та не цікавиться успіхами сина.
Згідно акту обстеження умов проживання служби у справах дітей
Баранівської міської ради від 10.06.2022 року, Калінчук В.В. створив належні
умови для повноцінного розвитку, навчання та виховання дитини, а саме: дитина
має власну кімнату, простір для дозвілля, комп’ютерну техніку, телефон та інше.
Під час бесіди малолітній ХХХХХХХХ повідомив про те, що бажає проживати
з батьком, досить негативно висловився про матір, зокрема, що остання
зловживає спиртними напоями та недостатньо приділяє йому уваги.
Складні життєві обставини у сім’ї Калінчука В.В. не підтверджені,
відповідно проведеного оцінювання потреб дитини в сім’ї від 16.06.2022 року,
проведеного фахівцем із соціальної роботи Управління соціального захисту

населення міської ради. Відповідно оцінки батько належним чином виконує свої
батьківські обов’язки по вихованню сина ХХХХХХХХ, а саме: фактично
доглядає за дитиною, щодня спілкується з дитиною, хвалить його, заохочує до
розвитку, відводить дитину до школи. Надання соціальних послуг члени сім’ї не
потребують.
Згідно довідки б/н від 24.02.2022 року Калінчук В.В. працює в ТОВ
«Оператор газотранспортної системи України» на посаді оператора
газорозподільної станції 4 розряду служби газорозподільних станцій
Бердичівського
промислового
майданчика
Бердичівського
лінійного
виробничого управління магістральних газопроводів.
Щодо матері ХХХХХХХХ відомо наступне: працівниками служби у
справах дітей Житомирської міської ради обстежено умови проживання
Калінчук Людмили Миколаївни, яка проживає за адресою ХХХХХХХХХ, за
результатами якого мати з сином ХХХХХХХХ систематично спілкується в
телефонному режимі. Також Калінчук Л.М. написала заяву про те, що не
заперечує про зміну місця проживання її сина ХХХХХХХХ та визначення його
з батьком Калінчуком Олександром Валерійовичем.
На засіданні комісії з питань захисту прав дитини 29.08.2022 року (за
згодою батьків) було заслухано думку ХХХХХХХХХХ, дитина повідомила, що
має бажання проживати з батьком.
Керуючись статтями 160, 161 Сімейного кодексу України, ст. 72 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 року №866 орган
опіки та піклування Баранівської міської ради вважає за доцільне змінити місце
проживання малолітнього ХХХХХХХХХХ, що визначене відповідно до рішення
Баранівського районного суду Житомирської області від 05.11.2014 року з
матір’ю Калінчук Л.М. та визначити у судовому порядку місце проживання
малолітнього ХХХХХХХХХХХ. з батьком Калінчуком Василем Валерійовичем,
ХХХХ р.н.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 116

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування
щодо недоцільності позбавлення
батьківських прав гр. Рублюк В.Д.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164 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», враховуючи рекомендації
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від
30.08.2022 року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.

2.

3.

Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про недоцільність позбавлення батьківських прав Рублюк Віти Дмитрівни,
ХХХХ року народження відносно малолітнього сина ХХХХХХХХХХ
(додається).
Попередити Рублюк Віту Дмитрівну щодо відповідальності встановленої
законодавством за ухилення від виконання батьківських обов’язків
відносно малолітньої дитини ХХХХХХХХХХ.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак І.В.
Міський голова
Керуюча справами
(секретар) виконкому

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

Додаток до рішення
виконавчого комітету
№ 116 від 31.08.2022 р.

ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про недоцільність позбавлення батьківських прав
гр. Рублюк В.Д.

Розглянувши заяву та надані документи громадянки Котюк Тетяни
Володимирівни, ХХХХ року народження, жительки ХХХХХХХХХХ щодо
позбавлення батьківських прав Рублюк Віти Дмитрівни, ХХХХ року народження
відносно малолітнього сина, встановлено наступне.
У змісті заяви зазначено про те, що Рублюк Віта Дмитрівна, ХХХХ р.н.,
являється матір’ю малолітнього ХХХХХХХХ, які на даний час проживають в
ХХХХХХХХХХХ. Батько дитини Назаревич Віталій Володимирович помер
03.06.2022 року в смт. Кам’яний Брід Баранівського району Житомирської
області. Після його смерті мати дитини Рублюк В.Д. переїхала проживати в
ХХХХХХХХХ, почала зловживати спиртними напоями, неодноразово
притягувалася до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.
Котюк Т.В. зазначає, що її племінник ХХХХХХХ (коли проживав в ХХХХХХХ)
скаржився на те, що мати його б’є, належним чином не годує, він не хотів іти
додому із садочку. Тому вона вважає, що Рублюк В.Д. ухиляється від виконання
своїх батьківських обов’язків по вихованню сина, а тому доцільно її позбавити
батьківських прав відносно сина.
Проте, за актами обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї
Рублюк В.Д. від 14.06.2022, 02.07.2022 року, проведених службою у справах
дітей Баранівської міської ради спільно із інспектором ЮП відділу превентивної
діяльності, фахівцем із соціальної роботи УСЗН в ХХХХХХХХХХХ виявлено,
що у будинку чисто, прибрано, сім’я забезпечена побутовою технікою, наявні
продукти харчування та приготовлена їжа, дитина має кімнату облаштовану
меблями, іграшками, у дитини в наявності одяг та взуття відповідно до сезону,
мама перебуває без ознак алкогольного сп’яніння.

Відповідно
до
довідки-характеристики
виданої
Рогачівським
старостинським округом №96 від 18.08.2022 року за місцем проживання Рублюк
В.Д. характеризується добре, працелюбна, ввічлива та доброзичлива, Проживає
разом із бувшим чоловіком Рублюком В.М., сім’я матеріально забезпечена,
утримують підсобне господарство, за час її проживання на території старостату
скарг не надходило.
Питання розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дітей, де
Рублюк В.Д. пояснила, що категорично заперечує щодо позбавлення її
батьківських прав відносно сина ХХХХХХХ. Зазначила, що після зміни місця
проживання зробила належні висновки, виконує батьківські обов’язки,
спиртними напоями вже не зловживає, створила для дитини належні умови для
проживання, піклується про нього.
Так позбавлення батьківських прав є заходом крайнього впливу на осіб, які
не виконають своїх батьківських обов’язків. Згідно Закону України «Про
охорону дитинства», статті 150 та статті 180 Сімейного Кодексу України
передбачено, що кожна дитина має право на піклування батьків, а батьки мають
право та зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний,
духовний та моральний розвиток, створювати належні умови для розвитку її
здібностей та несуть відповідальність за невиконання та ухилення від виконання
батьківських обов’язків.
Відповідно проведеного оцінювання потреб в сім’ї складні життєві
обставини у сім’ї Рублюк В.Д. не підтверджені, проте у зв’язку із ситуацією, яка
склалася сім’я буде перебувати під соціальним супроводом фахівця із соціальної
роботи для надання послуг професійного характеру. Служба у справах дітей
Баранівської міської ради буде здійснювати контроль за умовами проживання
сім’ї та утриманням малолітньої дитини ХХХХХХХ.
Враховуючи вищевикладене, з метою захисту прав та інтересів малолітньої
дитини, керуючись ст.ст. 3, 10, 19, 150, 155, 164, 181 Сімейного кодексу України,
ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Пленуму Верховного
Суду України від 30 березня 2007 року № 3 «Про практику застосування судами
законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та
поновлення батьківських прав», орган опіки та піклування Баранівської міської
ради вважає за недоцільне позбавляти батьківських прав Рублюк Віту
Дмитрівну, ХХХХ року народження відносно малолітнього сина ХХХХХХХХХ.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 117

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування
про доцільності позбавлення
батьківських прав гр. Юрчук Н.В.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164 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», враховуючи рекомендації
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від
30.08.2022 року, виконавчий комітет міської ради

1.

ВИРІШИВ:
Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської
ради про доцільність позбавлення батьківських прав Юрчук Наталії
Василівни, ХХХХ року народження, уродженки ХХХХХХХХХХ,
жительки ХХХХХХХХХХ відносно неповнолітнього ХХХХХХХХХ, а
також Муравського Вадима Валерійовича, ХХХХ року народження,
жителя ХХХХХХХХХХХ відносно малолітніх ХХХХХХХХХ
(додається).
Міський голова
Керуюча справами
(секретар) виконкому

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

Додаток до рішення виконавчого
комітету № 117 від 31.08.2022 р.

ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Баранівської міської ради про доцільність
позбавлення батьківських прав гр. Юрчук Н.В.

З 23.04.2019 року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах служби у справах дітей Баранівської міської ради перебувають
малолітні діти: ХХХХХХХХХХ по причині ухилення матері Юрчук Наталії
Василівни, ХХХХ року народження та Муравського Вадима Валерійовича,
ХХХХ року народження, жителів ХХХХХХХХ від виконання батьківських
обов’язків.
Відомості про батька Юрчука Євгенія Віталійовича, ХХХХ року
народження записані за вказівкою матері згідно з частиною 1 статті 135
Сімейного кодексу України.
Батьком ХХХХХХХ є Бражник Андрій Євгенійович, ХХХХ року
народження.
Батьком ХХХХХХХ є Муравський Вадим Валерійович, ХХХХ року
народження.
Питання про доцільність позбавлення батьківських прав Бражника А.Є.
відносно дітей ХХХХХХХ буде розглядатися на наступних засіданнях
виконавчого комітету, оскільки на даний час встановити місце перебування
(контактні дані) Бражника А.Є. неможливо.
Мати дітей Юрчук Н.В. та її співмешканець Муравський В.В.
самоусунулись від виконання своїх батьківських обов'язків, не займаються
вихованням дітей, не проявляють турботу про них, зловживають алкогольними
напоями, ведуть аморальний спосіб життя.
За місцем проживання Юрчук Н.В. та Муравський В.В. характеризується
негативно, зловживають спиртними напоями, що негативно впливає на
виховання неповнолітніх дітей.
З 03.11.2020 року по 13.03.2021 року Юрчук Н.В. з дітьми знаходилась в
Центрі реабілітації для жінок з дітьми, які опинились в складних життєвих

обставинах при БФ «Крапка відліку». Мати була виключена з Центру через
небажання перебувати в даному закладі та ігнорування зауважень працівників
Центру стосовно її поведінки та її відношення до своїх дітей.
Після повернення з реабілітаційного центру в сім’ї Юрчук Н.В. були
позитивні зміни, в травні 2021 року УСЗН запропоновано зняти із соціального
супроводу, але сім’я перебувала і надалі на обліку служби у справах дітей міської
ради.
При обстеженні матеріально-побутових умов проживання даної сім’ї було
виявлено, що мати Юрчук Наталія перебувала в стані алкогольного сп’яніння,
діти були недоглянуті: в брудному одязі, найменші в брудних памперсах, не було
приготовленої їжі, в будинку були розкидані речі, неприємний запах, брудна
постіль. Двійня ХХХХХХХ мають проблеми зі здоров’ям та у них
спостерігається затримка розвитку, неодноразово наголошувалося матері Юрчук
Наталії про необхідність комплексного обстеження дітей в Житомирській
обласній дитячій лікарні.
Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї Юрчук Н.В., складеного
Управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради
Житомирської області, складних життєві обставини наявні, основними ознаками
та чинниками, що спричинили СЖО є ризик вживання батьками алкоголю,
бездоглядність дітей, недотримання санітарно-гігієнічних умов проживання,
безробіття співмешканця.
У зв’язку із відсутністю належної турботи про дітей систематично
суб’єктами організації соціального захисту дітей громади проводилася
профілактична робота з батьками дітей Юрчук Н.В. та Муравським В.В. щодо
наслідків безвідповідального батьківства за їх місцем проживання.
Питання стану утримання та виховання дітей у вказаній сім’ї неодноразово
розглядалося на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті міської ради (23.04.2019, 19.06.2020, 26.03.2021,
27.05.2021, 29.09.2021, 28.10.2021, 24.11.2021).
Неодноразово на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини Юрчук
Н.В. попереджено про відповідальність за ухилення від батьківських обов’язків,
зобов’язано не допускати таку ситуацію.
22.10.2021 року при черговому обстеженні умов проживання та виховання
дітей у сім’ї Юрчук Наталії виявлено антисанітарні умови проживання,
відсутність приготовленої їжі, у дітей були ознаки простуди, внаслідок чого їх із
матір’ю влаштовано до дитячого відділення КНП «Баранівська ЦРЛ» для

забезпечення їх безпеки, обстеження стану здоров’я, надання необхідної
медичної допомоги в стаціонарних умовах.
Також, сприяли Юрчук Н.В. у проведені повного медичного обстеження
найменших дітей в обласній дитячій клінічній лікарні.
В листопаді 2021 року Юрчук Н.В. та Муравський В.В. пройшли курс
лікування від алкогольної залежності. В сім’ї спостерігалися позитивні зміни.
Однак 18.08.2022 року під час чергового обстеження умов проживання дітей
у сім’ї здійсненого працівниками служби у справах дітей міської ради спільно з
інспектором ювенальної превенції, діловодом Кашперівського старостинського
округу мати Юрчук Н.В. перебувала із ознаками алкогольного сп’яніння, в
будинку антисанітарні умови, розкидані речі, діти недоглянуті.
30.08.2022 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини
розглянуто питання про стан утримання та виховання малолітніх дітей у сім’ї
Юрчук Н.В. Остання не змогла пояснити членам комісії причини такої поведінки
відносно утримання та виховання малолітніх дітей. Тому членами комісії
прийнято рішення про доцільність позбавлення батьківських прав Юрчук Н.В.
та Муравського В.В. відносно їх малолітніх дітей.
Незважаючи на контроль та підтримку відповідних служб, проведені
превентивні та мотивуючі заходи впливу на батьків, поведінка та ставлення
Юрчук Н.В. та її співмешканця Муравського В.В. до виховання дітей не
змінилися, батьки надалі ухиляються від виконання своїх батьківських
обов’язків.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, 171, 180
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 дітей, виконавчий комітет Баранівської
міської ради вважає за доцільне позбавити Юрчук Наталію Василівну, ХХХХ
року народження, уродженку ХХХХХХХХХ батьківських прав відносно
неповнолітнього ХХХХХХХ, а також Муравського Вадима Валерійовича,
ХХХХ року народження, ХХХХХХ відносно малолітніх ХХХХХХХ.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022

№ 118

Про затвердження висновку
органу опіки та піклування
про доцільності позбавлення
батьківських прав гр. Шпіньової М.Л.
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про охорону дитинства», ст.19, ст.164 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», враховуючи рекомендації
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від
30.08.2022 року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.

2.

Затвердити висновок органу опіки та піклування Баранівської міської ради
про доцільність позбавлення батьківських прав Шпіньової Марії
Леонідівни, ХХХХ року народження, жительки ХХХХХХХХ області
відносно малолітніх дітей ХХХХХХХХ (додається).
Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами
(секретаря) виконкому Тетяну Кравчук.

Міський голова
Керуюча справами
(секретар) виконкому

Олександр МІГЕЙ
Тетяна КРАВЧУК

Додаток до рішення виконавчого
комітету № 118 від 31.08.2022 р.
ВИСНОВОК
органу опіки та піклування Баранівської міської ради про доцільність
позбавлення батьківських прав
З 30.12.2020 року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах служби у справах дітей Баранівської міської ради перебувають
малолітні діти: ХХХХХХХХХ, по причині ухилення матері Шпіньової Марії
Леонідівни, ХХХХ року народження, жительки ХХХХХХХХХХ від виконання
батьківських обов’язків.
Відомості про батька дітей записані за вказівкою матері згідно з частиною
1 статті 135 Сімейного кодексу України.
Питання стану утримання та виховання дітей у вказаній сім’ї неодноразово
розглядалося на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому комітеті міської ради (27.04.2021, 24.11.2021, 29.07.2022,
30.08.2022).
Також систематично суб’єктами організації соціального захисту дітей
громади проводилася профілактична робота з матір’ю та співмешканцем
Мирончуком Артемом Вікторовичем, ХХХХ року народження щодо наслідків
безвідповідального батьківства за їх місцем проживання.
Сім’ї Шпіньової М.Л. неодноразова надавалася підтримка, а саме:
гуманітарна допомога у вигляді б/у одягу, взуття для дітей, постільна білизна,
засоби гігієни та продукти харчування.
Проте Шпіньова М.Л. впродовж тривалого часу не реагує на зауваження
членів комісії, безвідповідально ставляться до виховання та утримання дітей, що
підтверджується актами, складеними при обстеженні матеріально-побутових
умов проживання даної сім’ї, де встановлено, що в будинку повна антисанітарія,
брудна підлога, немитий посуд тривалий час, неприємний запах, дитяча кімната
закидана речами, які не використовуються, прибудинкова територія теж в
занедбаному стані, одяг на дітях брудний.
Згідно з висновком оцінки потреб сім’ї Шпіньової М.Л., складеного
Управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради
Житомирської області, складних життєві обставини наявні, основними ознаками
та чинниками, що спричинили СЖО є недотримання санітарно-гігієнічних умов
проживання сім’ї, безробіття та періодичне вживання алкоголю співмешканця та
виникнення конфліктних ситуацій
ризик вживання батьками алкоголю,
бездоглядність дітей, недотримання санітарно-гігієнічних умов проживання,
безробіття співмешканця.
Протягом 2022 року Шпіньова М.Л. тричі (25.05.2022, 05.07.2022,
26.07.2022) притягувалася до адміністративної відповідальності за ухилення від
виконання батьківських обов’язків.
Шпіньовій М.Л. на засіданні комісії з питань захисту прав дитини
29.07.2022 року надано остаточний термін для виправлення ситуації,
попереджено про відповідальність за ухилення від батьківських обов’язків.

Незважаючи на контроль та підтримку відповідних служб, проведені
превентивні та мотивуючі заходи впливу на матір, поведінка та ставлення
Шпіньової М.Л. до виховання дітей не змінилися, мати надалі ухиляється від
виконання своїх батьківських обов’язків.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до пп. 2 п. 1 ст. 164, 171, 180
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 дітей, виконавчий комітет Баранівської
міської ради вважає за доцільне позбавити Шпіньову Марію Леонідівну, ХХХХ
року народження, жительку ХХХХХХХХ батьківських прав відносно малолітніх
дітей: ХХХХХХХХХХ.

Міський голова

Олександр МІГЕЙ

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№119

Про внесення змін до складу
адміністративної комісії
при виконавчому комітеті
Баранівської міської ради
З метою забезпечення постійної та ефективної роботи адміністративної
комісії, керуючись пунктом 4 підпункту «б» частини 1 статті 38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 215 Кодексу України про
адміністративні порушення, враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет
Баранівської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської
ради від 4 грудня 2020 року №16, а саме: вивести зі складу адміністративної
комісії при виконавчому комітеті Баранівської міської ради:
˗ Николишина Ростислава Зіновійовича – начальника відділу освіти
Баранівської міської ради;
˗ Бондарчука Сергія Анатолійовича – головного спеціаліста з питань
енергетики та охорони навколишнього середовища відділу благоустрою та
житлово-комунального господарства Баранівської міської ради.
2. Ввести у склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Баранівської міської ради:
˗ Лисюк Ірину Володимирівну – начальника гуманітарного відділу
Баранівської міської ради;
˗ Курбатова Віктора Аліджановича – головного спеціаліста відділу
благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради.
Міський голова
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету

Олександр МІГЕЙ

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№ 120

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.
2. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) перерахувати
кошти в загальній сумі 1000 гривень (одна тисяча гривень 00 коп) на
рахунок управління соціального захисту населення міської ради для
виплати 1 000 гривень (одна тисяча гривень 00 коп).
3. Управлінню соціального захисту населення міської ради
(Нікітчина Н.В.) забезпечити виплату грошової допомоги громадянам.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Приймак І.В.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
виконавчого комітету
31.08.2022 року

№ 121

Про погодження Баранівському
професійному ліцею користування
підвальним приміщенням КНП «Баранівська ЦРЛ»
Розглянувши звернення Баранівського професійного ліцею про погодження
користування підвальним приміщенням КНП «Баранівська ЦРЛ» площею 184,5
м.кв, що розміщене за адресою: м.Баранівка, вул.Звягельська,66 для
забезпечення безпечних умов для працівників та здобувачів освіти під час
повітряної тривоги на період воєнного стану, керуючись п.3 ст.36 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи згоду КНП
«Баранівська ЦРЛ», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити Баранівському професійному ліцею користування
підвальним приміщенням КНП «Баранівська ЦРЛ» площею 184,5 м.кв,
що розміщене за адресою: м.Баранівка, вул.Звягельська,66 (як
найпростіше укриття) для забезпечення безпечних умов для
працівників та здобувачів освіти під час повітряної тривоги на період
воєнного стану.
2. Рекомендувати адміністрації Баранівського професійного ліцею
(Бортнік Я.М.), КНП «Баранівська ЦРЛ» (Шатровський І.В.):
2.1 Створити спільну комісію щодо обстеження підвального
приміщення, вказаного в п.1 даного рішення з метою встановлення
можливості його використання як найпростішого укриття в
порядку визначеному Рекомендаціями щодо організації укриття в
об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та
дітей (учнів, студентів) закладів освіти, затвердженими листом
ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2.
2.2 Укласти договір користування згідно вимог Кодексу цивільного
захисту України.
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Тетяна КРАВЧУК

