
 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 28 вересня 2016 р.                                                                                    №176 
        

Про стан готовності господарського    
комплексу міста до роботи в осінньо- 
зимовий період 2016-2017 років 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника міського голови В.А. Савчука про 

стан готовності господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016 –

2017 років, виконком міської ради зазначає, що в місті виконано ряд заходів щодо підготовки 

до зими.  

Зокрема, проведено обстеження всіх котелень об’єктів соціальної сфери міста та 

виконано обсяги робіт щодо їх пуску. В установах соціальної сфери комунальної власності 

міста опалення приміщень розпочнеться після суттєвого зниження температури повітря, але 

в будь-якому разі з початком опалювального сезону.  

Варто зауважити, що всі об’єкти соціальної сфери міста належним чином підготувалися 

до роботи в осінньо-зимових умовах. Проведено поточні ремонти приміщень, утеплення 

кімнат тощо.  

Виконано значні обсяги робіт з капітального ремонту комунальних доріг. Зокрема, за 

рахунок коштів відповідної державної субвенції зроблено ямковий ремонт центральних 

вулиць, капітальний ремонт дороги на вул. Древлянська.  

 Певні обсяги робіт виконано й у галузі благоустрою міста. Зокрема, повним ходом іде 

підготовка до роботи в осінньо-зимовий період мереж вуличного освітлення (заміна  

електролампочок, які вийшли з ладу, встановлення додаткових світильників). Видалено ряд 

аварійних дерев на вулицях міста (біля гідроспоруди, у мікрорайоні Заріччя та ін.). 

Продовжуються роботи з благоустрою міського парку та скверів, зокрема, їх очищення від 

опалого листя. Крім того, у міському парку потрібно ще провести часткове підрізання гілля 

дерев, що заважає руху пішоходів на частині тротуару на вулиці Соборна.  

Станом  на  1.09.2016 року проведено  капітальний  ремонт  вул. Древлянської. Вартість 

якого становить 973,1 тис. грн. Відремонтована також частина пров. Кооперативного ( біля  

готелю ) на суму 198,0 тис. грн. Ремонтними  роботами  було  охоплено  36 вулиць та  

провулків  міста  на  яких  проводився   ямковий ремонт   або  ремонт дорожнього покриття 

шляхом підсипання  відсівом або  щебеневою  сумішшю.  Було   придбано   відсіву  та  

щебеневої  суміші на  суму  233,9 тис. грн., оплачені  послуги поточного  ремонту  доріг  на  

суму 368,9 тис грн. Всього здійснено видатків  загального  фонду  на  суму 602,8 тис. грн.  За  

період  з  22 по   26  липня  2016  року  була  розвезена  щебенева  суміш  (фракції 5х20, 152 

тон),  яку в благодійний спосіб надав  депутат  обласної  ради Ющенко  О.М. 

     Слід  відмітити  той  факт,  що  значну  роботу  у  вирішенні  питання  ремонту   доріг  

місцевого значення проводила Філія  «Баранівський  райавтодор»  Житомирського  



 

 

облавтодору ДАК «Автомобільні  дороги  України», яка  виконала дорожньо-ремонтні  

роботи  на  суму  1460,0 тис. грн. 

      З  метою  забезпечення  покращення  освітлення  вулиць  міста  були проведені  

відповідні  роботи,  на  що  витрачено  ≈ 50 тис. грн.   

      При  активній  допомозі  жителів мікрорайону Заріччя  проведено поточний  ремонт  

кладки  через р. Случ. 

Комунальним підприємством «Баранівка міськводоканал» виконано ряд заходів щодо 

підготовки мереж водопостачання й водовідведення та очисних споруд міста до роботи в 

осінньо-зимових умовах. Ця робота буде продовжуватися й надалі. 

Виконкомом міської ради проведено роботу щодо забезпечення твердим паливом 

пільгових категорій громадян. Так, складено списки осіб, які мають право на дану пільгу, 

зібрано відповідні документи та передано їх в управління праці і соціального захисту 

населення Баранівської РДА.  

Певні обсяги робіт виконані й у плані підготовки до опалювального періоду житлового 

фонду комунальної власності міста. Зокрема, працівниками Баранівської дільниці Новоград-

Волинського управління по експлуатації газового господарства проведено обстеження 

газових мереж у багатоквартирних житлових будинках Баранівки. Керівником ОСББ «Надія» 

обстежено багатоповерхові будинки, які перебувають на балансі цієї організації. Нині 

завершується оформлення паспортів готовності до опалювального періоду 10 таких 

будинків.  

Варто зазначити, що в більшості будинків комунального житлового фонду мешканці 

утеплили підвальні приміщення, вікна, комунікації, провели поточний ремонт під’їздів, 

фарбування газових та водо-каналізаційних комунікацій. Зокрема, жителі багатоквартирного 

будинку на вулиці Дзержинського, 26 замінили вхідні двері в окремих під’їздах, утеплили 

свої підвальні приміщення, відремонтували димово-вентиляційні канали та провели 

частковий ремонт даху. На жаль, не всі жителі багатоповерхівок відповідально поставилися 

до цієї роботи. Тому власникам квартир таких будинків керівництвом ОСББ «Надія» буде 

вручено повторні повідомлення про необхідність утеплення приміщень загального 

користування та їх належну підготовку до функціонування в осінньо-зимових умовах.      

З метою забезпечення безперебійної роботи об’єктів господарського комплексу міста в 

осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника міського голови В.А. Савчука про стан готовності 

господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016–2017 років 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ міста забезпечити 

стабільну роботу підпорядкованих об’єктів в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. 

3. Керівникам закладів соціальної сфери комунальної власності міста (Власюк А.Д., 

Туровська С.М., Шляхтенко В.В., Драган О.М.): 

• на належному рівні забезпечити стабільну роботу своїх установ в осінньо-

зимовий період 2016-2017 років; 

• призначити відповідальних працівників за утримання та обслуговування 

електричного й газового обладнання з відповідною освітою та групою допуску, 

провести необхідний інструктаж; 

• вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих 

об’єктах у період опалювального сезону 2016-2017 років. 

4. Директору КП «Баранівка міськводоканал» Деревянку Ю.С.: 



 

 

• забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в осінньо-зимовий період 

2016-2017 років; 

• вжити заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у житлово-

комунальному господарстві міста, зокрема, на водо- та каналізаційних мережах, 

очисних спорудах тощо;             

• забезпечити утримання в постійній готовності комунальної техніки та обладнання 

підприємства на випадок дій при несприятливих погодних умовах; 

• вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на всіх підвідомчих об’єктах. 

5. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради: 

• продовжити грейдерування та поточний ремонт вулиць м. Баранівка відповідно до 

прийнятої програми; 

• спільно з філією «Баранівський райавтодор» забезпечити належне утримання 

комунальних доріг міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років; 

• забезпечити достатню кількість сипучих матеріалів для боротьби з ожеледицею; 

• забезпечити належне функціонування мереж вуличного освітлення в осінньо-зимових 

умовах.  

6. Керівнику ОСББ «Надія» спільно з Баранівською дільницею Новоград-Волинського 

УЕГГ продовжити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного 

використання газу в побуті та дотримання правил експлуатації й технічного 

обслуговування газового обладнання. 

7. Спеціалісту міської ради Костецькій О.Д. продовжити роботу щодо забезпечення 

твердим паливом пільгових категорій громадян. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань 

діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 

Міський голова                                                                             А.Душко 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

 РІШЕННЯ 
 
від 28 вересня 2016 р.                                                                                 №177 
        

Про розгляд заяв на будівництво,    
реконструкцію приміщень, інших  
об’єктів, а також на легалізацію  
самочинно збудованих приміщень  
 

Розглянувши заяви громадян на будівництво та реконструкцію приміщень, інших об’єктів, 

документи, додані до них, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної 

діяльності, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити гр. Багачу Юрію Васильовичу, яка проживає по XXXXXXX у м. Баранівка, 

будівництво за вказаною адресою на власній земельній ділянці біля житлового 

будинку підсобні приміщення ( літню кухню, під навіс та сарай).  

1.1. Зобов’язати Багача Ю.В. погодити відповідність намірів щодо будівництва  

підсобних приміщень у відділі містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Баранівської райдержадміністрації та проводити 

будівництво відповідно до будівельного паспорта.  

2. Узаконити Нікітчиній Ользі Миколаївні, яка проживає по вул. XXXXXXX у м 

Баранівка самовільне переобладнання квартири XX будинку XX по вул. XXXXXй у м 

Баранівка, а саме переобладнання кухні на житлову кімнату, а ганок перебудовано на 

веранду в наслідок чого збільшилась житлова площа з 28 м кв. на 35,5 м кв.. 

3. Погодити гр. Погорєлову Володимиру Володимировичу, який проживає по 

XXXXXXXX у м. Баранівка, реконструкцію будівлі магазину, що розташована за 

адресою вул Соборна, 52-А, м Баранівка на житлову будівлю.  

3.1. Зобов’язати Погорєлова В.В. погодити відповідність намірів щодо реконструкції 

нежитлової будівлі магазину на житлову будівлю у відділі містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської 

райдержадміністрації та проводити реконструкцію відповідно до будівельного 

паспорта.  

 

Міський голова                                                                                 А. Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                    О. Загорська 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

 РІШЕННЯ 
 

від 28 вересня 2016 р.                                                                                №178 

Про розгляд заяв (клопотань) щодо  
присвоєння поштових адрес житловим 
будинкам та земельним ділянкам 
 

Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння поштових адрес житловим будинкам, іншим 

будівлям, з метою упорядкування нумерації будинків та інших будівель на вулицях міста, 

керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.З метою упорядкування нумерації земельних ділянок присвоїти земельній ділянці площею 

0,13 га, що належить на праві приватної власності згідно державного акту серії ЖТ/12-01 

№00078 виданого 12.07.1995року Якимчуку Сергію Борисовичу, що знаходиться на вулиці 

Богдана Хмельницького в м. Баранівка, нову поштову адресу, а саме: «XXXXXXXXXX». 

2.З метою упорядкування нумерації житлових будинків присвоїти житловому будинку, що 

розташований по XXXXXXXXX в м. Баранівка й перебував у власності Суса Павла 

Пилиповича, нову поштову адресу, а саме: «XXXXXXX». 

3. З метою упорядкування нумерації земельних ділянок присвоїти земельній ділянці на якій 

розташований торгівельний павільйон, що належить на праві власності Драгану Юрію 

Анатолійовичу жителю м Баранівка, XXXXXXXXX поштову адресу «вул Звягельська, 5А». 

4. З метою упорядкування нумерації земельних ділянок присвоїти земельній ділянці на якій 

розташований торгівельний павільйон, що належить на праві власності Можейко Тетяні 

Юріївні жительки м Полонне XXXXXXXXX поштову адресу «вул Звягельська, 5Г». 

5. З метою упорядкування нумерації земельних ділянок присвоїти земельній ділянці на якій 

розташований торгівельний павільйон, що належить на праві власності Соколовського 

Романа Володимировича жителя м Новоград-Волинський, XXXXXXXX поштову адресу 

«вул Звягельська, 5В» 

 

 
 
Міський голова                                                                                      А. Душко 

Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                         О. Загорська 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 28 вересня 2016 р.                                                                                №179 
        

Про погодження надання пільг щодо  
батьківської плати за харчування  
дітей у міському ДНЗ «Сонечко»  
 
Розглянувши заяви жителів м. Баранівка, чиї діти відвідують міський дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко», про надання пільг щодо батьківської плати за харчування, 

документи, додані до заяв, керуючись Законом України «Про охорону дитинства», ст.35 

Закону України «Про дошкільну освіту», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей, що виховуються у 

сімї батько, якої мобілізований та перебуває у зоні АТО, у дошкільному навчальному 

закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, а саме: 

№ 
п\п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  
(одного з батьків 

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та ім’я 
дитини 

Дата 
звернення 

1. 
Вахарчук Тетяна 

Миколаївна 

м. Баранівка,  

вул. XXXXXX 

Вахарчук Назар 

Васильович, 

XXXXXXXX 

06.09.2016 

 

2. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 50% її розміру для батьків, у 

сім’ях яких троє і більше дітей (за їх заявами) та сімях батько якої має посвідчення 

учасника АТО, а саме: 

3.  

№ 
п\п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  
(одного з батьків 

дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та 
ім’я дитини 

Дата 
звернення 

1. 
Жулінська Тетяна 

Володимирівна 

м. Баранівка,  

пров. XXXXXXXX 

Жулінський 

Владислав 

Анатолійович, 

XXXXXX 

02.09.2016 

2. Грабовенська Інна м Баранівка, вул. Грабовенський 29.08.2016 



 

 

Валеріївна XXXXXXXXXXXX Максим Ігорович, 

XXXXXXXX 

3. 
Пращур Андрій 

Анатолійович 

м Баранівка, вул. 

XXXXXXXXX 

Пращур Євген 

Андрійович, 

XXXXXXXXXX 

29.08.2016 

4.  
Воробей Наталія 

Олександрівна 

м Баранівка, 

XXXXXXXX 

Воробей 

Анастасія 

Олександрівна, 

XXXXXXXX 

01.09.2016 

5. 
Курельчук Жанна 

Юріївна 

м Баранівка, 

XXXXXXXXX 

Курельчук 

Богдан 

Юрійович, 

XXXXXXXX. та 

Курельчук 

Анастасія 

Юріївна, 

XXXXXXXXX 

01.09.2016 

6. 
Степанюк Марина 

Віталіївна 

м Баранівка, вул. 

XXXXXXXX 

Степанюк 

Анастасія 

Олегівна, 

XXXXXXX 

22.09.2016 

7. 
Рудніцька Юлія 

Сергіївна 

м Баранівка, вул. 

XXXXXXX 

Рудніцька Каміла 

Сергіївна, 

XXXXXXXX 

16.09.2016 

4. Погодити надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі «Сонечко» шляхом зменшення на 100% її розміру, тобто 

забезпечення безкоштовного харчування дітей, які виховуються у малозабезпечених 

сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу 

зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (за їх заявами), 

а саме: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові заявника  

(одного з батьків дитини) 

Місце проживання 
заявника 

Прізвище та 
ім’я дитини 

Дата 
звернення 

1. Дідух Олена Юріївна 
м. Баранівка,  

XXXXXXXXXXX 

Дідух Валерія 

Сергіївна, 

XXXXXX 

12.09.2016 

2 
Кушнір Наталія 

Альфредівна 

м Баранівка 

XXXXXXXXX 

Кушнір Дарина 

Русланівна, 

XXXXXXXXX 

12.09.2016 

3 
Скрипнюк Ірина 

Василівна 

М Баранівка, 

XXXXXXXXXX 

Демчук Софія 

Володимирівна, 

XXXXXXXX 

16.09.2016 

 
 
 
 
Міський голова                                                                             А.Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О.Загорська 

 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 28 вересня 2016 р.                                                                                №180 
        

Про влаштування дітей у міський    
дошкільний навчальний заклад позачергою 

 
Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 

робочу групу з організації (упорядкування) прийому дітей у дошкільний навчальний заклад 

м. Баранівка, затвердженим рішенням виконкому від 24.06.2010р., Статутом ДНЗ «Сонечко», 

розглянувши заяву мешканки м. Баранівка про позачергове влаштування дитини у 

дошкільний заклад у зв’язку із сімейними обставинами, заслухавши завідуючу ДНЗ 

«Сонечко» та маму дитини Полюшкевич Т.А., виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на позачергове влаштування в міський дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» у зв’язку із складними сімейними обставинами дитину ясельного віку 

Полюшкевич Тетяну Анатоліївну, XXXXXXXXXX, але не раніше досягнення дитиною 

двохрічного віку та за умови наявності вільного місця. 

2. Керівнику ДНЗ «Сонечко» Власюк А.Д. провести приймання вищевказаної дитини у 

дошкільний навчальний заклад на підставі відповідних документів. 

 
 

 
Міський голова                                                                               А. Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                  О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

РІШЕННЯ 
 
від 28 вересня 2016 р.                                                                              №181 
        

Про підняття клопотання перед Баранівським 
районним судом щодо позбавлення батьківських  
прав та про визначення кандидатури опікуна 

    

Розглянувши заяву Омельчук Любов Юріївни, яка проживає в м.Баранівка на 

XXXXXXX, про неналежне виконання батьківських обов’язків гр. Соколовим Дмитром 

Анатолійовичем, батьком малолітнього XXXXXXXX, а також щодо погодження її 

кандидатури як опікуна над цим малолітнім (у випадку, якщо рішенням суду батько дітей 

буде позбавлений батьківських прав), документи, додані до заяви (акт обстеження 

матеріально-побутових умов від 27.09.2016 року, висновок Баранівської КЦРЛ про стан 

здоров’я Омельчук Л.Ю. від 10.08.2016 року, довідку про доходи та інші документи), 

виконком міської ради зазначає, що гр. Соколов Дмитро Анатолійович, який є громадянином 

Росії і при цьому не проживає за місцем своєї постійної реєстрації, ухиляється від виконання 

батьківських обов’язків, зокрема, не бере участі у вихованні свого сина, не цікавиться його 

здоров’ям та умовами проживання, не телефонує, не надає коштів на його утримання. Мати 

дитини Соколова Людмила Анатоліївна померла. На даний час малолітній знаходиться на 

повному утриманні бабусі Омельчук Любов Юріївни, яка фактично займаються його 

вихованням.  

Відповідно до довідок про доходи середньомісячний дохід Омельчук Л.Ю. складає 

1160,69 грн.. Омельчук Л.Ю за місцем проживання характеризується позитивно, до 

кримінальної відповідальності не притягувалася. Вона проживає у власному будинку, де 

створені належні умови для утримання й виховання малолітніх дітей.  

Враховуючи особисте бажання Омельчук Л.Ю здійснювати опіку над своїм малолітнім 

онуком (у випадку, якщо при розгляді справи в судовому порядку буде встановлено, що він 

позбавлений батьківського піклування), висновок Баранівської КЦРЛ від 10.08.2016 року про 

те, що заявниця (за станом свого здоров’я ) може бути опікуном, керуючись Сімейним 

кодексом України, ст.ст.ст.58,60,63 Цивільного кодексу України, пп.4 п.б ч.1 ст.34 Закону 

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

ВИРІШИВ: 

1. З метою захисту прав малолітньої дитини підняти клопотання перед Баранівським 

районним судом щодо позбавлення батьківських прав гр. Соколова Дмитра 

Анатолійовича, XXXXXXX, місце проживання якого не відоме стосовно його 

малолітнього сина XXXXXXXX.  

2. Затвердити висновок органу опіки і піклування про визначення кандидатури опікуна над 

малолітнім XXXXXXXXX., у випадку визнання його позбавленим батьківського 

піклування в установленому законодавством порядку, а саме: визначити таким 



 

 

кандидатом їхню бабусю – Омельчук Любов Юріївну, XXXXXX., яка проживає разом з 

малолітнім на XXXXXXXXXX 1 в м. Баранівка і займається його утриманням та 

вихованням. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста міської 

юрисконсульта Веретельника О.В., контроль – на заступника міського голови-керуючого 

справами виконкому О. Загорську. 

 
 
 
Міський голова                                                                                  А. Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                     О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

 РІШЕННЯ 
 
від 28 вересня 2016 р.                                                                              № 182 
 
Про затвердження висновку органу 
опіки та піклування щодо доцільності  
проживання дітей з батьком 
 
 

Рішенням виконавчого комітету №89 від 26.04.2016 року гр. Остапчук Олександр 

Олександрович, XXXXXXX., та Остапчук Тетяна Юріївна, XXXXXX., які проживають на 

вулиці XXXXXX, м Баранівка були попереджені про неналежне виконання батьківських 

обов’язків малолітніх дітей XXXXXXXXXXX. З дня прийняття рішення ведеться постійний 

супровід даної сім’ї щодо умов проживання дітей та здійснення належного догляду за ними. 

Про даний факт свідчить рішення виконавчого комітету від 24 червня 2016 року №134 про 

попередження батьків про неналежний догляд за дітьми та рекомендацію службі у справах 

дітей Баранівської райдержадміністрації здійснювати постійний соціальний супровід сім’ї гр. 

Остапчука Олександра Олександровича та гр. Остапчук Тетяни Юріївни, котрі проживають 

на вулиці XXXXXXXXX, м Баранівка, а також спільно з відділом ЖКГ та благоустрою 

міської ради систематично проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання 

дітей у даній сім’ї. 

За результатами систематичного обстеження матеріально-побутових умов працівником 

Баранівської міської ради спільно з працівником служби у справах дітей Баранівської 

райдержадміністрації встановлено, що гр. Остапчук Тетяна Юріївна фактично вже більше 

двох місяців не проживає разом з своїм чоловіком та дітьми по вул. XXXXXXX. Місце її 

знаходження не відоме. Мати не цікавиться здоров’ям дітей та не займається їх вихованням, 

а найголовніше нехтує своїми батьківськими обов’язками. Діти знаходяться на повному 

утриманні їх батька гр. Остапчука Олександра Олександровича, який здійснює повний 

догляд за ними. Остапчуку О.О. допомагає його батько (дідусь для дітей) Остапчук 

Олександр Васильович, який проживає разом з ними. В будинку створені належні умови для 

проживання малолітніх дітей. Остапчук О.О. не офіційно працює, в даний час спиртними 

напоями не зловживає та здійснює належний догляд за дітьми.   

Враховуючи вище зазначене та керуючись Сімейним кодексом України, 

ст.ст.ст.58,60,63 Цивільного кодексу України, пп.4 п.б ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської 

міської ради від 19.09.2016 року (додається). 



 

 

2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради спільно з 

службою у справах дітей Баранівської райдержадміністрації продовжувати 

здійснювати постійний соціальний супровід сім’ї гр. Остапчука Олександра 

Олександровича. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови –

керуючого справами виконкому Загорську О.С.. 

 

 
Міський голова                                                                                  А. Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                     О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток до рішення виконавчого 
комітету №182 від 28.09.2016 року 

 
 

ВИСНОВОК 
органу опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської міської 

ради 
 
 
19.09.2016 року                                                                                                   м Баранівка 
 

 

Рішенням виконавчого комітету №89 від 26.04.2016 року гр. Остапчук Олександр 

Олександрович, XXXXXXX., та Остапчук Тетяна Юріївна, XXXXXX., які проживають на 

вулиці XXXXXXXXX, м Баранівка були попереджені про неналежне виконання 

батьківських обов’язків малолітніх дітей XXXXXXXXX народження. З дня прийняття 

рішення ведеться постійний супровід даної сім’ї щодо умов проживання дітей та здійснення 

належного догляду за ними. Про даний факт свідчить рішення виконавчого комітету від 24 

червня 2016 року №134 про попередження батьків про неналежний догляд за дітьми та 

рекомендацію службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації здійснювати 

постійний соціальний супровід сім’ї гр. Остапчука Олександра Олександровича та гр. 

Остапчук Тетяни Юріївни, котрі проживають на вулиці XXXXXXX, м Баранівка, а також 

спільно з відділом ЖКГ та благоустрою міської ради систематично проводити обстеження 

матеріально-побутових умов проживання дітей у даній сім’ї. 

За результатами систематичного обстеження матеріально-побутових умов працівником 

Баранівської міської ради спільно з працівником служби у справах дітей Баранівської 

райдержадміністрації встановлено, що гр. Остапчук Тетяна Юріївна фактично вже більше 

двох місяців не проживає разом з своїм чоловіком та дітьми по вул. XXXXX. Місце її 

знаходження не відоме. Мати не цікавиться здоров’ям дітей та не займається їх вихованням, 

а найголовніше нехтує своїми батьківськими обов’язками. Діти знаходяться на повному 

утриманні їх батька гр. Остапчука Олександра Олександровича, який здійснює повний 

догляд за ними. Остапчуку О.О. допомагає його батько (дідусь для дітей) Остапчук 

Олександр Васильович, який проживає разом з ними. В будинку створені належні умови для 

проживання малолітніх дітей. Остапчук О.О. не офіційно працює, в даний час спиртними 

напоями не зловживає та здійснює належний догляд за дітьми.   

У зв’язку з тим, що Баранівським районним судом розглядається справа про 

розлучення гр. Остапчука Олександра Олександровича та Остапчук Тетяни Юріївни, а також 

враховуючи той факт, що Остапчук Т.Ю. веде «кочовий» спосіб життя, орган опіки та 
піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради дійшов висновку, що дітей  

XXXXXXXXX потрібно залишити на утриманні батька Остапчука Олександра 

Олександровича.  

Органу опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради спільно з 

службою у справах дітей Баранівської райдержадміністрації продовжувати здійснювати 

постійний соціальний супровід сім’ї гр. Остапчука Олександра Олександровича. 

 

 

 

Заступник міського голови – 
керуючий справами виконкому                                                              О. Загорська 

 

 
 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №183 
 

 

Про надання одноразової грошової  
допомоги жителям м. Баранівка 
 
Розглянувши заяви жителів м. Баранівка в тому числі  призваних на військову службу в зону 

АТО, та членів їхніх сімей  про надання грошової допомоги на лікування та на покращення 

матеріально-побутових умов, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом  України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і 

членів їх сімей»,  виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 
 
1. Виділити з загального фонду міського бюджету кошти в сумі  54450 грн. ( п’ятдесят 

чотири тисячі чотириста п’ятдесят гривень) для надання одноразової грошової 

допомоги жителям м. Баранівка  на лікування та на покращення матеріально-побутових 

умов згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з питань 

бухгалтерського обліку-головного бухгалтера міської ради О.Ю.Дем’янюк. 

 

 

 

Міський голова                                                                                               А. Душко 
 

Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                                  О. Загорська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №184 
 
Щодо обов’язку дітей піклуватися  
про непрацездатного батька 
 
 

Розглянувши листи Баранівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді в якому зазначено, що гр. Мокрицька Валентина Миколаївна здійснює  

неналежний догляд за непрацездатним батьком гр. Мокрицьким Миколою Дмитровичем, 

XXXXXXXXXXXXXX, який проживає разом з нею в одному будинку XXXXXXXX в м 

Баранівка. Згідно акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сімї 

встановлено, що Мокрицька В.М. проживає разом з дітьми: XXXXXXXXX та батьком 

Мокрицьким М.Д.. Мокрицька В.М. офіційно ніде не працює, живе за рахунок тимчасових 

заробітків та соціальних виплат. Санітарний стан житла не підтримується. Кімната в якій 

проживає батько знаходиться в жахливому стані: не здійснюється прибирання, відсутня 

постільна білизна, чистий одяг, рушники, кімната до опалювального сезону не готова, 

відсутнє будь-яке опалення, в кімнаті великі купи сміття, приміщення не провітрюється.  

Гр. Мокрицька В.М. пояснила, що вона батька годує, а все інше робити категорично 

відмовляється, мотивуючи це тим, що є ще син Мокрицький Микола Миколайович (її брат), 

який взагалі не допомагає по догляду за ним.  

На засідання виконавчого комітету з’явилась донька Мокрицького Миколи 

Миколайовича Хіміч Наталія Миколаївна, яка пояснила що її батько взагалі не спілкується з 

тіткою Мокрицькою В.М., причини їй не відомі, але вона нагадає для свого батька по його 

обов’язок як сина щодо догляду непрацездатного батька.    

Керуючись ч 2 ст 51 Конституції України, ст. ст. 202, 203  Сімейного кодексу України,   

ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Попередити Мокрицьку Валентину Миколаївну, яка проживає по вул. XXXXXXXX, м 

Баранівка, про неналежне виконання обов’язків у зв’язку з незадовільним піклуванням та 

доглядом за непрацездатним батьком Мокрицьким Миколою Дмитровичем, XXXXX. 

2. Попередити Мокрицького Миколу Миколайовича, який проживає по XXXXXXX, м 

Баранівка, про неналежне виконання обов’язків у зв’язку з незадовільним піклуванням та 

доглядом за непрацездатним батьком Мокрицьким Миколою Дмитровичем, XXXXXX. 



 

 

3.  Встановити для гр. Мокрицької Валентини Миколаївни та гр. Мокрицького Миколи 

Миколайовича два місяці випробувального терміну для покращення матеріально-побутових 

умов і створення повноцінних умов для проживання й догляду батька.  

4. У випадку, якщо гр. Мокрицька Валентина Миколаївна та гр. Мокрицький Микола 

Миколайович протягом двох місяців з дати прийняття даного рішення не створять належні 

умови для утримання батька Мокрицького М.Д. дане питання повторно розглянути на 

засіданні виконавчого комітету. 

5. Рекомендувати Баранівському районному центру соціальних служб для сімей, дітей та 

молоді здійснювати постійний соціальний супровід сім’ї гр. Мокрицької Валентини 

Миколаївни, а також спільно з відділом ЖКГ та благоустрою міської ради систематично 

проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання Мокрицького М.Д.. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови-

керуючого справами виконкому О.С.Загорську.    

 

 

 

Міський голова                                                                                               А. Душко 
 

Заступник міського голови –  
керуючий справами виконкому                                                                  О. Загорська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №185 
 
Про неналежне виховання дітей 
 

Розглянувши лист №666 від 06.09.2016 року Баранівського районного центру 

соціальних служб для сімї, дітей та молоді щодо неналежного виконання батьківських 

обов’язків сім’ї гр. Бризіцької Людмили Григорівни, яка проживає по XXXXXX, м Баранівка 

і неналежно ставиться до виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню 

неповнолітніх дітей: XXXXXXXX.  

Бризіцька Л.Г. – безробітня, перебуває по догляду за дитиною до 3-х років, отримує 

соціальну виплату при народженні дитини, соціальну виплату як одинока матір, веденням 

домашнього господарства не займається, виховний потенціал матері низький. При 

відвідуванні сімї в квартирі (де тимчасово проживає сімя ) постійно брудно, в будинку де 

прописана) вже третій рік робить ремонт, діти бігають без одягу, їх глядить в основному 

бабуся так як мама на тимчасових заробітках. 

Заслухавши з цього приводу Бабій Ольгу Олександрівну провідного спеціаліста 

Баранівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка повідомила, 

що з матірю постійно проводиться соціально-профілактична робота щодо підвищення 

виховного потенціалу сімї та створення належних умов повноцінного життя і розвитку дітей. 

Представники служби у справах дітей Баранівської райдержадміністрації провели з 

мамою профілактичні бесіди та роз’яснили про наслідки безвідповідального батьківства.   

Беручи до уваги все вищезазначене, керуючись ст.12 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст.180 Сімейного кодексу України, ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 
1. Попередити гр. Бризіцької Людмили Григорівни, яка проживає по вулXXXXXXX, м 

Баранівка, про неналежне виконання батьківських обов’язків у зв’язку з незадовільним 

утриманням та вихованням неповнолітніх дітей: XXXXXXXXXX. 

1.1. Встановити для гр. Бризіцької Людмили Григорівни два місяці випробувального терміну 

для покращення матеріально-побутових умов і створення повноцінних умов для проживання 

й виховання дітей. 

1.2. У випадку, якщо гр. Бризіцька Людмила Григорівна протягом двох місяців з дати 

прийняття даного рішення не створить належні умови для виховання дітей, винести на 

розгляд виконкому питання про позбавлення її батьківських прав. 

2. Рекомендувати службі у справах дітей Баранівської райдержадміністрації та 

Баранівському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснювати 

постійний соціальний супровід сім’ї гр. Бризіцької Людмили Григорівни, а також спільно з 

відділом ЖКГ та благоустрою міської ради систематично проводити обстеження 

матеріально-побутових умов проживання дітей у даній сім’ї. 



 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови-

керуючого справами виконкому О.С.Загорську.    

 
 
Міський голова                                                                                                       А. Душко 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                         О. Загорська 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №186 
 
Про призначення опікуна для недієздатного 
 

Розглянувши заяву гр. Боженко Наталії Василівни, яка зареєстрована за адресою 

XXXXXXXX, м Баранівка про надання висновку щодо доцільності призначення другого 

опікуна  для недієздатного Волошина Олександра Вячеславовича, XXXXXXX (визнаний 

недієздатним рішенням Садгірського районного суду міста Чернівці від 12.07.2016 року 

№726/1130/16-ц), який проживає за адресою XXXXXXX, м Баранівка разом з опікуном (його 

батьком) Волошином Вячеславом Олександровичем.  

Працівниками міської ради встановлено, що заявниця фактично допомагає для опікуна 

Волошина В.О. здійснювати догляд за недієзданим, так як залишати його одного не можна. 

Хворий весь день безцільно ходить з кутка в куток, сам з собою розмовляє, плаче, 

кричить, б’є себе кулаками по голові.  

Боженко Наталія Василівна за місцем проживання характеризується позитивно, за 

станом здоров’я може виконувати обов’язки опікуна, до кримінальної відповідальності не 

притягувалась. 

Виходячи з вище викладеного та з метою захисту інтересів недієздатного Волошина 

Олександра Вячеславовича, орган опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської 

міської ради вважає за доцільне призначити другим опікуном Боженко Наталію Василівну. 

Керуючись пп 4 п. б ч 1 ст 34, ст . ст. 40,59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст.  55,56,60,62,63,67-74 Цивільного кодексу України, виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування щодо доцільності призначення 

другим опікуном для  недієздатного Волошина Олександра Вячеславовича, 

XXXXXXXX жителя вул. XXXXXXX, м Баранівка гр. Боженко Наталію Василівну 

жительку XXXXXXXXX, м Баранівка. 

 

 

 

 Міський голова                                                                                           А. Душко 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                         О. Загорська 

 

 

 



 

 

                                                                                             Додаток до рішення виконавчого 
комітету Баранівської міської ради 

                                                                             №186 від 28.09.2016 року 
 
 
 

ВИСНОВОК 
 

органу опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради 
 
 

 
 

Розглянувши заяву гр. Боженко Наталії Василівни, яка зареєстрована за адресою 

XXXXXXXXX, м Баранівка про надання висновку щодо доцільності призначення другого 

опікуна  для недієздатного Волошина Олександра Вячеславовича, XXXXXXX (визнаний 

недієздатним рішенням Садгірського районного суду міста Чернівці від 12.07.2016 року 

№726/1130/16-ц), який проживає за адресою вул. XXXXXX, м Баранівка разом з опікуном 

(його батьком) Волошином Вячеславом Олександровичем.  

Працівниками міської ради встановлено, що заявниця фактично допомагає для опікуна 

Волошина В.О. здійснювати догляд за недієзданим, так як залишати його одного не можна. 

Хворий весь день безцільно ходить з кутка в куток, сам з собою розмовляє, плаче, 

кричить, б’є себе кулаками по голові.  

Боженко Наталія Василівна за місцем проживання характеризується позитивно, за 

станом здоров’я може виконувати обов’язки опікуна, до кримінальної відповідальності не 

притягувалась. 

Виходячи з вище викладеного та з метою захисту інтересів недієздатного Волошина 

Олександра Вячеславовича, керуючись пп 4 п. б ч 1 ст 34, ст . ст. 40,59 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст.  55,56,60,62,63,67-74 Цивільного кодексу України, орган 

опіки та піклування виконавчого комітету Баранівської міської ради вважає за доцільне 

призначити другим опікуном Боженко Наталію Василівну. 

 
 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                         О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №187 
 
Про розгляд заяв про погодження  
розташування тимчасових споруд  
для провадження підприємницької діяльності  
 
 
Розглянувши заяви громадян, клопотання суб’єктів підприємницької діяльності на 

будівництво, переобладнання та реконструкцію приміщень, а також щодо погодження місця 

розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, документи, 

додані до них, 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 провадження підприємницької діяльності», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити Щотову Василю Анатолійовичу, який зареєстрований за адресою: м 

Баранівка, XXXXXXXXX, місце для тимчасового (терміном не більше одного року з дня 

прийняття рішення) розташування стаціонарної тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності – торговельного павільйону для торгівлі на місці існуючого 

торгівельного павільйону (шляхом демонтажу першого), що розташований на земельній 

ділянці, яка перебуває у його власності  по вулиці Звягільській, 2 у м. Баранівка, 

кадастровий номер 1820600000:01:001:0923, загальною площею 0,0018 га. 

1.1.  Зобов’язати Щотова В.А. погодити відповідність намірів щодо місця розташування 

вищезгаданої тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Баранівської райдержадміністрації, 

оформити паспорт прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та 

інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500) та встановлювати 

торговельний павільйон у повній відповідності до паспорта прив’язки ТС.  

1.2.  Зобов’язати Щотова В.А. укласти з Баранівською міською радою договір про пайову 

участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Баранівки після 

встановлення кошторисної вартості тимчасової споруди. 

 
Міський голова                                                                                                       А. Душко 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                         О. Загорська 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №188 

 

Про встановлення плати за  
користування рекламними  
конструкціями комунальної  
власності м. Баранівка 

 

З метою належної експлуатації рекламних конструкцій, що перебувають у комунальній 

власності територіальної громади м.Баранівка, керуючись ст.ст.29,30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити таку плату за користування рекламними конструкціями, які перебувають 

у комунальній власності територіальної громади м.Баранівка, для розміщення на них 

зовнішньої реклами: 

білборд – 1000грн./міс./1 сторона; 

сіті-лайт – 500грн./міс./1 сторона. 

2. Вважати такою, що втратила чинність, попередньо встановлену плату за користування 

рекламними конструкціями, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади м. Баранівка. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального 

господарства та благоустрою міської ради. 

 
 
Міський голова                                                                                                       А. Душко 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                         О. Загорська 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №189 
 
Про оголошення Днів жалоби у м Баранівка 
 
Розглянувши лист сектору у Житомирській області Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо прийняття рішення про 

оголошення Днів жалоби у м Баранівка. З метою вшанування памяті громадян м Баранівка, 

які загинули під час проведення антитерористичної операції, захисту суверенітету та 

територіальної цілісності України, керуючись ч 1 ст. 52 та ч 6 ст 59 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Оголошувати Дні жалоби під час поховання мешканців м Баранівка, що загинули під 

час проведення антитерористичних операцій,  захисту суверенітету та територіальної 

цілісності України. 

2. На знак скорботи за загиблими у День жалоби на території м Баранівка приспускати 

Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого 

самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій. 

3. На час проведення прощальної церемонії обмежити проведення розважально-

концертних заходів, спортивних змагань на території міста. 

4. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності на 

території міста Баранівка долучитись до вшанування памяті загиблих в ході 

проведення  антитерористичних операцій,  захисту суверенітету та територіальної 

цілісності України. 

5. При отриманні відомостей щодо поховання мешканців м Баранівка,   що загинули під 

час проведення антитерористичних операцій,  захисту суверенітету та територіальної 

цілісності України негайно оприлюднювати відповідне повідомлення на сайті міської 

ради.  

6. Забезпечення виконання даного рішення покласти на спеціаліста міської ради з питань 

благоустрою Радзевіл Л.А.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – 

керуючого справами виконкому. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                       А. Душко 
 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                         О. Загорська 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 28 вересня 2016 року                                                                        №190 
 
 
Про надання дозволу на розміщення  
зовнішньої соціальної реклами на рекламній  
конструкції типу «сіті-лайт»  
 
Розглянувши заяву ФОП Гембарсьткої Лариси Володимирівни про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої комерційної реклами на будівлі кінотеатру по вул Звягельська, 1А м 

Баранівка та письмо погодження власника будівлі Баранівської районної ради за №01-12/325 

від 16.09.2016 року керуючись пп.13 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про 

затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМУ №968 від 09.09.2009 р.), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 
1. Погодити розміщення зовнішньої комерційної реклами в кількості 1 (один) рекламний 

постер розміром 3х5 м за змістом «Баранівські факти: рідна газета рідного краю!» на 

будівлі кінотеатру в м. Баранівка по вул Звягельська, 1 А.  

2. Відповідальність за технічний стан будівлі, порушення вимог техніки безпеки під час їх 

розташування та експлуатації покласти на ФОП Гембарську Л.В.. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального 

господарства та благоустрою міської ради. 

 
 

Міський голова                                                                                               А. Душко 
 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому                                                                   О. Загорська           
 
 
 
 
 


