
 

 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.07.2018                                                                                                                   № 155 
 
Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету   
за 1 півріччя 2018 року 

 
    Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів 

Баранівської міської ради Василевського О. В. про виконання  міського бюджету за 1 
півріччя 2018 року, на підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 78 
Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2018 
рік» зі змінами,  виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:   

1. Інформацію заступника начальника управління фінансів міської ради Василевського 
О.В. про виконання міського бюджету  Баранівської міської ради за 1 півріччя 2018 року 
(згідно з додатками та презентаційним матеріалом) взяти до відома.  

2. Затвердити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 1 
півріччя 2018 року:   

� за  доходами: 81400592,70  гривень;  

� за видатками:  77873362,98 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 77933544,22 гривень;  

� видатки в сумі 73465616,91 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 3467048,48 гривень; 

� видатки в сумі 4407746,07 гривень  

3.Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету  – першочергово) в сумі 
11170,2 тис.грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.07.2018 
року керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 
громади постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про 
працю, використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. 



 

 

Сприяти недопущенню виникнення заборгованості станом на звітні дати 2018 року через 
максимально ощадний режим використання фонду оплати праці.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 31.07.2018 №155  

Інформація 

про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року 

 
         До загального фонду бюджету громади протягом першого півріччя 2018 року 
надійшло коштів ( з урахуванням міжбюджетних трансфертів ) у сумі 77933,5 тис. грн. 
(додаток 1). Задля об’єктивної оцінки виконання бюджету громади слід деталізувати 
надходження наступних видів податків і платежів: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб  (далі ПДФО) – 16317,8  тис. грн. (104,08%); 
- єдиний податок – 4523,2  тис. грн. (112,26%); 
- акцизний збір – 1741,0 тис. грн. (103,14 %); 
- податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 168,3 тис. грн. (161,4%); 
- земельна рента  - 1296,6 тис. грн. (103,0%); 
- рентна плата за надра  - 2,3 тис. грн. 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1557,4 гривень;  (107,11%); 
- плата за надання адміністративних послуг – 594,3 тис. грн. (125,72%) 
- державне мито – 23,9 тис. грн. (101,44%); 
- інші доходи  - 9,4 тис. грн.; 
- офіційні трансферти – 51689,9 тис. грн. (99,7%); 
        Частки офіційних трансфертів та  власних надходжень за січень-березень 2018 року 
складають  співвідношення  66,3/33,7 %. 
 
       До спеціального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
надійшло 3467,0 тис. грн.( 93,15% ) податків, зборів та інших платежів (додаток 2),у т ч: 

� надходжень від плати за послуги 1314,6 тис. грн., (137,67 % до плану); 
�  благодійних внесків та цільових коштів – 681,4 тис. грн; 
� коштів бюджету розвитку та інших надходжень  - 212,8 тис. грн. 

(152,0% ); 
� екологічного податку  - 29,3 тис. грн. (133,07 %); 
� грошових  стягнень за шкоду екології   - 18,0 тис. грн. (79,4 % до плану); 
� коштів пайової участі – 43,5 тис. грн.. (79,4%); 
� офіційних трансфертів – 1171,2 тис. грн. 

        Основою високих показників надходжень до зведеного бюджету стали надходження 
з ПДФО, єдиного податку, рентної плати за землю та акцизного збору. З об’єктивних 
причин (галопуюча інфляція, не контрольоване зростання цін на продукти харчування та 
енергоносії, ріст видатків на оплату праці) станом на 01.07.2018 року залишок коштів на 
рахунку загального фонду не забезпечив потребу у погашенні заборгованості в повному 
обсязі. Головні розпорядники бюджетних коштів формували пакети документів на 
оплату в частині казначейського  обслуговування за незахищеними видатками  значно 
пізніше ніж фактично виникала потреба у їх провадженні.  

          Звіт про виконання міського бюджету містить інформативну графіку щодо кожного 
виду основних надходжень і видатків (додатки 1-4).  

Заступник начальника  управління  

фінансів міської ради                                                                              О. В. Василевський 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

31.07.2018                                                                                                                   № 156 
 
Про стан роботи виконкому міської 
 ради із зверненнями громадян 
у І півріччі 2018 року 
 

Заслухавши інформацію начальника відділу діловодства та організаційної роботи 
міської ради О. Д. Костецької про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями 
громадян у І півріччі 2018 року, виконком міської ради зазначає, що посадовими особами 
та службовцями виконавчого апарату міської ради проводиться відповідна робота на 
виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указів Президента України 
щодо розгляду звернень громадян.   

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення 
громадян» та Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення 
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування», керуючись пп.1 п.б ч.1 ст.38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника відділу діловодства та організаційної роботи міської ради О. 
Д. Костецької про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян за І 
півріччя 2018 року взяти до відома.  

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради: 

 1) забезпечити виконання Закону України «Про звернення громадян» та  Указів  
Президента України щодо розгляду звернень громадян;  

 2) продовжувати роботу щодо забезпечення належної організації прийому громадян з 
особистих питань.  

3. Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.):  

1) постійно забезпечувати чіткий контроль за своєчасним розглядом звернень громадян 
посадовими особами міської ради з дотриманням встановлених термінів їх розгляду;   

2) звертати значну увагу на вирішення питань, порушених у зверненнях ветеранів війни 
та інвалідів, одиноких престарілих громадян, які проживають у складних матеріальних 
умовах;  

3) щоквартально інформувати міськвиконком про стан роботи із зверненнями громадян.  



 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л. Л. Куцан.   

Міський голова                                                                                                А. О. Душко   

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 31.07.2018 № 156 
 

Інформація 

 про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян 

 у І півріччі 2018 року 

У своїй роботі зі зверненнями громадян виконком міської ради керується Законом 
України «Про звернення громадян» (із чинними змінами й доповненнями), Указом 
Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства, 
відповідними розпорядженнями та дорученнями голови районної державної 
адміністрації, міського голови, іншими нормативними документами з цього питання.  
Значна увага звертається на організацію прийому громадян посадовими особами міської 
ради. Рішенням виконкому затверджено дні та години прийому громадян керівництвом 
міської ради. У багатьох випадках прийом здійснюється й поза встановленим графіком, 
адже громадські проблеми, які потребують негайного вирішення, можуть виникати в 
будь-які моменти. У виконкомі міської ради налагоджено облік усіх звернень, що 
надходять на розгляд, та контроль за їх вирішенням. Здійснюється також електронний 
облік звернень громадян та електронна звітність про хід їх розгляду. Щоквартально звіти 
про звернення громадян подаються в Баранівську райдержадміністрацію.  

На особистому прийомі у міського голови побувало -288 жителів громади, у 
першого заступника – 283 жителів громади, у заступників міського голови – 302, у 
секретаря ради – 403. Протягом І кварталу 2018 року прийнято 151 рішення виконкому, 
що стосувалися в основному надання дозволів на будівництво приміщень, узаконення 
самочинно збудованих об’єктів, надання матеріальної допомоги на поховання померлих 
громадян, котрі не працювали й не отримували інших соціальних виплат, вирішення 
житлових та інших питань. Незважаючи на вжиті заходи щодо посилення уваги до 
забезпечення життєвих потреб найбільш незахищених верств населення, все ще 
продовжує надходити велика кількість звернень від жителів громади на адресу міської 
ради. Станом на 01.07.2018 року надійшло 407 пропозицій, заяв і скарг громадян, у тому 
числі 16 колективних звернень. Серед них – 80 інваліди загального захворювання та 28 
учасники АТО, 5 багатодітних сімей.  Найбільша кількість звернень стосувалася 
соціального захисту населення – 241 з питань сільського господарства та комунального й 
дорожнього господарства, благоустрою – 37. Усе ще великою залишається кількість 
звернень з житлових питань. Більшість звернень громадян було задоволено або надано 
правову консультацію щодо порядку вирішення порушених у них питань. Це переважно 
звернення з питань запобігання підтопленням та ремонту доріг, а також окремі земельні 
спори. Питання щодо своєчасного та в повному обсязі розгляду звернень громадян 
перебуває на постійному контролі у Баранівській міській раді. 

Начальник відділу діловодства та  

організаційної роботи міської ради                                                           О. Д. Костецька 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
31.07.2018                                                                                                                    № 157 
 

Про підсумки роботи  
КП «Баранівка міськводоканал» 
за І півріччя 2018 року 
 

Заслухавши звіт директора комунального підприємства Баранівської міської ради 
«Баранівка міськводоканал» про роботу підприємства за І півріччя 2018 року, виконком 
міської ради зазначає, що, незважаючи на певні капітальні вкладення з міського бюджету 
та залучення додаткових коштів з різних джерел, підприємство все ще залишається 
збитковим.  Наразі КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 
водопостачання, водовідведення, реалізує мінералізовану питну воду. Однак 
надходження від додаткових видів діяльності не перекривають збитків, що їх зазнає 
підприємство при наданні послуг водопостачання та водовідведення.  Станом на 
01.07.2018р. валовий дохід по підприємству становить 1819231 грн.(з ПДВ), що  на 60% 
більше як за І півріччя 2017року (1130229 грн.). Витрати за І півріччя 2018 року – 1772,1 
тис. грн.,   за  І півріччя 2017р.- 1474 тис. грн. Дохід за І півріччя 2018р. у порівнянні з І 
півріччям 2017 р. збільшився за рахунок: 

-транспортних послуг-2018р. -135,1 тис. грн.,2017р. було 118,6 тис. грн., що на 
16,5 тис. грн. більше; 

- за рахунок збільшення об’ємів водовідведення; 

- за рахунок коригування тарифів на водопостачання та водовідведення; 

- за рахунок діяльності готелю дохід склав 69,2 тис. грн., за І півріччя 2017р. – 25,0 
тис. грн., за І півріччя 2018 року 28,0 тис. грн.; 

- за рахунок збільшення продажу піску у 2018 р. – 126,5 тис. грн., у 2017 р. -17,9 
тис. грн., що на 108,5 тис. грн.. більше; 

- за рахунок збільшення роботи лазні у 2018 році – 28,9 тис. грн.., у 2017 р. – 6,3 
тис. грн.; 

Спожито електроенергії за І півріччя 2017р.-109146 кВт на суму 221730,27грн., у І 
півріччі 2018р. 105709 кВт на суму 246901,21 грн. (відсутність енергозатрат по с. 
Зеремля, КНС – 5 у 2017 році). 

Беручи до уваги все вищесказане, враховуючи важкий фінансово-господарський 
стан підприємства, необхідність вжиття негайних та дієвих заходів щодо стабілізації його 



 

 

діяльності, керуючись пп.3 п.«а» ст.29, п.2 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Звіт директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про роботу 
комунального підприємства у І півріччі 2018 року, що додається взяти до відома. 

 2.Директору КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.).:  

• забезпечувати збільшення доходів підприємства від інших видів діяльності (проведення 
ремонтно-будівельних робіт, надання готельних послуг та ін.) за рахунок залучення 
нових клієнтів та своєчасного перегляду калькуляцій на дані послуги у випадку 
збільшення рівня мінімальної заробітної плати, енергоносіїв, запчастин та матеріалів 
тощо;  

• постійно проводити претензійну роботу з боржниками;  

• забезпечити посилений контроль за роботою водіїв, які працюють на транспортних 
засобах підприємства, для виконання  плану збору плати за надані житлово-комунальні 
та транспортні послуги.  

3.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачати відповідні видатки 
(за рахунок перевиконання міського бюджету)  на відшкодування різниці в тарифах, 
поповнення статутного фонду чи фінансову підтримку КП «Баранівка міськводоканал» 
(при наявності відповідного фінансування). 

 4.Двічі на рік заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету звіт директора КП 
«Баранівка  міськводоканал» Деревянка Ю.С. про роботу комунального підприємства з 
представленням детального економічного аналізу роботи підприємства у розрізі видів 
діяльності. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 31.07.2018 №157 
 
 

Звіт про роботу КП «Баранівка міськводоканал» 
за І півріччя   2018р. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання  та 

водовідведення,  лазні , готелю, реалізацію піску та ін.. 
 
Станом на 01.07.2018р. валовий дохід по підприємству становить 1819231 грн. (з 

ПДВ), що  на 60% більше як за І півріччя 2017р. (1130229грн.). 
Витрати за І півріччя 2018р. – 1772,1 тис. грн.,   за  2017р.- 1474 тис. грн.. 
 
Дохід в І півріччі 2018р. у порівнянні з І півріччям 2017р. збільшився за рахунок: 
- транспортних  послуг - 2018р. – 135,1 тис. грн., 2017р. було 118,6 тис.грн., що на 

16,5 тис. грн. більше; 
- за рахунок збільшення об’ємів стоків; 
- за рахунок коригування тарифів на водопостачання та водовідведення; 
- за рахунок збільшення роботи лазні у 2018р. – 28,9 тис. грн., у 2017р. – 6,3 тис. грн.; 
- за рахунок збільшення продажу піску у 2018р. – 126,5 тис. грн., 2017 – 17,9 тис. грн., 

що на 108,5 тис. грн. більше; 
- за рахунок проживання в готелі (з 25,0 тис.грн в 2017р. до 28,0 тис.грн. в 2018р.). 
По готелю дохід склав 69,2 тис. грн.. 
 
Спожито електроенергії у 2017р. 109146 кВт на суму 221730,27 грн., у 2018р. 105709 

кВт. на суму 246901,21 грн. (відсутність енергозатрат по с. Зеремля, КНС-5 у 2017 році.).  
 
По паливно-мастильних матеріалах використання бензину зменшилось:  
- І півріччя 2018р. - 804 л на суму 18233,70 грн.; 
- І півріччя 2017р.  – 878 л на суму 15978,0 грн.,  
Використання ДП збільшилось: 
- 2018р. – 4511 л, на суму 96687,40 грн.; 
-2017р. – 4479 л на суму 76737,0 грн.. 
 
Протягом І півріччя 2018р. на підприємстві збільшився фонд заробітної плати в 

порівнянні з І півріччям 2017р., (зростання мінімальної зарплати). Середня заробітна плата 
на підприємстві у І півріччі 2017р. становила 3824,00 грн., в І півріччі 2018р. становить 
4552,00 грн.  При цьому в І півріччі 2018р. кількість працюючих становить -  30 чол.,  І 
півріччя 2017р. -  27 чол.. 

 
Зросло споживання води населенням: за І півріччя 2018р. - 23317 м3 на суму 272245 

грн., а  в 2017р. - 20484 м3 на суму 174169 грн., що більше на 56% в грошовому виразі 
(98тис.).     Юридичними особами  водоспоживання зменшилось на 2,4%: за І півріччя 
2018р. - 8092 м3 на суму 170328 грн.,  І півріччя 2017р. - 8288 м3 на суму  97367,67 грн. 
(зменшено використання лікарнею), а в грошовому виразі збільшилось на 74,9%. 

 
Водовідведення: 
-для населення - за І півріччя  2018р. 17522 м3, на суму 257430 грн., І півріччя 2017р.-

17099,5 м3, на суму 198012,25 грн., що збільшилось на 59,4 тис. грн.. 



 

 

- для організацій - за  І півріччя 2018р. 28294,5 м3, на суму 720571 грн., І півріччя 
2017р.-25423 м3 на суму 368844,00 грн,. збільшились об’єми скидів на 11,3%  завдяки чому 
доотримано близько 351,7 тис. грн. (ТОВ «Органік Мілк», ТОВ Баранівський 
молокозавод»). 

 
Собівартість по водопостачанню становить 22,88 грн./м.куб., при тарифі для 

населення – 13,00 грн./м.куб, для с. Зеремля 12,0 грн./м.куб, для організацій – 22,22 
грн./м.куб.. 

Собівартість по водовідведенню становить 18,98 грн./м. куб., при тарифі для 
населення – 16,50 грн./м.куб, для організацій – 26,78 грн./м.куб.. 

 
Зареєстрована різниця в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення, надані 

населенню та бюджетним організаціям на 01.01.2016р. становить 655,6 тис. грн., за І 
півріччя 2018р. компенсовано міською радою різниці в тарифах на послуги водопостачання 
на водовідведення, надані населенню, в сумі 182,2 тис.грн., на 01.07.2017р. було 
компенсовано 460,0 тис. грн..  

За І півріччя 2017р. нараховано 142,9 тис. грн. ПДВ, а за І півріччя 2018р. – 246,9 грн.. 
До пенсійного фонду сплачено 184,9 тис.грн. (2017 -146,2 тис. грн.); ПДФО сплачено 

140,9 тис. грн.(2017 – 109,2 тис. грн.); військового збору сплачено 12,6 тис. грн. (2017 – 9,7 
тис. грн.).  

Борг по сплаті ПДФО  на 01.07.18р. становить 265,4 тис. грн. (за минулі періоди). 
 
Вид податку                І півріччя 2018р.                І півріччя 2017р. 
Земля                           0,00 грн.                              0,00  грн. 
Надра пісок                5,3 тис. грн.                         1,6 тис. грн. 
Надра вода                 31,5 тис. грн.                       11,9 тис. грн.      
Вода                           5,2 тис. грн.                         2,6 тис. грн.        
Екологія                     2,1 тис. грн.                         1,3 тис. грн.   
Туристичний збір       0,2 тис. грн.                         0,1 тис. грн. 
 
Всього                       44,3 тис.  грн.                        17,5 тис. грн. 
 
Для забезпечення потреб у вивезенні рідких нечистот проведено капітальний ремонт 

автомобіля ГАЗ 53 АС та встановлено ГБО – 41,4 тис. грн.. 
Двічі відновлено кабельну лінію КНС №2 – очисні споруди – 18,0 тис. грн.. 
Придбано (відстрочка платежу) насосний агрегат WILO (резерв водопостачання міста) 

– 47,0 тис.грн.; 
В с. Зеремля виконано ремонтні роботи по насосному обладнанню, чистка та 

дезінфекція РЧВ, башти Рожнова та магістралі водопостачання  6,0 тис. грн.;  
В березні отримано сертифікат про завершення будівництва нової станції 

знезалізнення. 
Закуплено фільтрувальний елемент (цеоліт) – 6,0 тис. грн.. 
 
 
 

Директор КП «Баранівка міськводоканал»                                      Деревянко Ю.С. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.07.2018                                                                                                           № 158 
 

Про заходи щодо підготовки господарського  
комплексу та об`єктів соціально-культурного 
призначення до роботи в осінньо-зимовий  
період 2018-2019 року 
 
             З метою належної і своєчасної підготовки житлово-комунального господарства 
та об`єктів соціально-культурного призначення громади до роботи в осінньо-зимовий 
період 2018/2019 року на виконання розпорядження голови Житомирської 
облдержадміністрації від 14.05.2018 року № 181 «Про підготовку об’єктів 
господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року», 
керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради  
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 
В.А. Савчука про заходи щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів 
соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року, 
що додається взяти до відома.  
2. Затвердити заходи щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціально-
культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року, що 
додаються.  
3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ Баранівської міської 
ради забезпечити стабільну роботу підпорядкованих об’єктів в осінньо-зимовий період 
2018-2019 року.  
4.Начальникам відділів міської ради: освіти  (Николишин Р. З.), культури, сім’ї, молоді та 
спорту (Ошатюк Н. Б.), головним лікарям: КУ «Баранівський центр ПМСД» (Сус В. С.), 
КУ Баранівська КЦРЛ (Шатровський І. В.) :  
1) на належному рівні забезпечити підготовку до стабільної роботи установ в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років;  
2) призначити відповідальних працівників за утримання та обслуговування електричного 
й газового обладнання з відповідною освітою та групою допуску, провести необхідний 
інструктаж;  
3) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах у період 
опалювального сезону 2018-2019 року.  
5.  КП «Баранівка міськводоканал» (Деревянко Ю.С.):  
1) забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в осінньо-зимовий період 
2018-2019 року;  
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 комунальну техніку та обладнання 
підприємства на випадок дій при несприятливих погодних умовах;  
4) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на всіх підвідомчих об’єктах.  
6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський 
С. А.):  
1) продовжити грейдерування та поточний ремонт вулиць на території Баранівської 
громади;  
2) спільно з філією «Баранівський райавтодор» забезпечити належне утримання 
комунальних доріг громади в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;  
3) забезпечити достатню кількість сипучих матеріалів для боротьби з ожеледицею;  
4) забезпечити належне функціонування мереж вуличного освітлення в осінньо-зимових 
умовах.   
7. Керівнику ОСББ «Надія» (Полюшкевич О. В.) 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.  
8. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) продовжити 
роботу щодо забезпечення твердим паливом одиноких, пристарілих жителів громади та 
своєчасного надання списків пільгових категорій громадян для отримання пільгового 
твердого палива готівкою.  
9. Рішення виконавчого комітету від 30.08.2017 року № 194 «Про заходи щодо 
підготовки господарського комплексу громади до роботи в осінньо-зимовий період 2017 
– 2018 років» вважати таким, що втратило чинність. 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  
питань діяльності виконавчого органу ради В. А.Савчука.   
 
Міський голова                                                                                              А. О. Душко 
 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



 

 

                                                                                   Додаток 
                                                                                                              до рішення  виконкому   

                                                                                                         від 31.07.2018 № 158  
Інформація  

про заходи щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів 
соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 

2018-2019 року 
 

З метою підготовки господарського комплексу громади до роботи в осінньо-
зимовий період 2018 – 2019 року виконано ряд заходів.  Зокрема, проведено обстеження 
всіх котелень об’єктів соціальної сфери громади та виконано обсяги робіт щодо їх пуску. 
В установах соціальної сфери комунальної власності громади опалення приміщень 
розпочнеться після суттєвого зниження температури повітря, але в будь-якому разі з 
початком опалювального сезону.  

Всі об’єкти соціальної сфери громади ведуть підготовку до роботи в осінньо-
зимових умовах. Виконуються поточні ремонти приміщень, утеплення кімнат, фасадів 
будинків, тощо.  

 Проводяться роботи з ремонту дорожнього покриття шляхом грейдування, 
підсипання відсівом або щебеневою сумішшю по місту та населених пунктах 
громади.Ремонтними роботами було охоплено 47 вулиць та провулків. Використано 
коштів місцевого бюджету на поточний ремонт дороги по вул. Софіївська, вул. І. Франка 
в м. Баранівка на суму 24981,0 грн.;на капітальний ремонт дороги по 2-му пров. Гагаріна 
в м. Баранівка на суму 935432,45 грн.; на капітальний ремонт дороги по вул. Сонячнап, 
пров. Старченка в м. Баранівка на суму 26650,0 грн. За рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури використано коштів на 
капітальний ремонт освітлення на суму 256723,45 грн.; на капітальний ремонт дороги на 
суму 1420028,23 грн. Слід відмітити той факт, що значну роботу у вирішенні питання 
ремонту доріг місцевого значення провидила Філія «Баранівський райавтодор».   

Певні обсяги робіт виконано і у галузі благоустрою громади. Зокрема, повним 
ходом іде підготовка до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період мереж 
вуличного освітлення. З метою забезпечення покращення освітлення вулиць громади 
проводяться відповідні роботи (заміна електролампочок, які вийшли з ладу, встановлення 
додаткових світильників, тощо).  

Проводиться часткове підрізання гілля вздовж тротуарів та на перехрестях доріг.  
Комунальним підприємством «Баранівка міськводоканал» продовжують виконуватись 
заплановані заходи щодо підготовки мереж водопостачання й водовідведення та очисних 
споруд міста до роботи в осінньо-зимових умовах.  

Управлінням соціального захисту населення міської ради проведиться робота 
щодо забезпечення твердим паливом пільгових категорій громадян. Складаються списки 
осіб, які мають право на дану пільгу, відповідні документи передаються в управління 
праці та соціального захисту населення Баранівської РДА.   

Виконується певний обсяг робіт 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 та димветканалів у багатоквартирних житлових 
будинках Баранівки, які перебувають на балансі ОСББ «Надія». Розпочата робота щодо  
оформлення паспортів готовності будинків до опалювального періоду.  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. 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. 

 
Начальник відділу благоустрою та  
житлово-комунального господарства міської ради                            С. А. Виховський 
 
 
 
                                                  
  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення  виконкому   

від 31.07.2018 №   
ЗАХОДИ  

щодо підготовки господарського комплексу та об`єктів соціально-культурного 
призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року 

 
1. Провести організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об`єктів 
соціально – культурного призначення громади до сталого функціонування в осінньо – 
зимовий період 2018-2019 року.  

                                                                                 Заступник міського голови Савчук В.А.  
                                                     До 30 серпня 2018 року  

 
2. Створити робочу групу для контролю за ходом підготовки  житлово – комунального 
господарства, паливно – енергетичного комплексу та об`єктів соціальної сфери громади 
до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 року та його стабільним проходженням.  

                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                 комунального  господарства міської ради 

                                                    До 30 серпня 2018 року  
 

3. Забезпечити проведення підготовчих і ремонтних робі інженерних мереж 
водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг. 

                                                                      КП «Баранівка міськводоканал» -  
                                                                                  спільно з Баранівка РЕМ та Баранівською  

                                                                          дільницею Новоград – Волинського  
                                                                       УЕГГ та  відділом благоустрою та  

                                                                            житлово-комунального господарства  
                                                         Баранівської міської ради  

                                                        До 30 серпня 2018 року  
 

4. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально – культурного призначення, в 
тому числі закладів освіти, будинків культури, бібліотек, школи мистецтв, Будинку 
дитячої творчості, ФОКу до стабільної роботи  в умовах осінньо–зимового періоду 2018-
2019 року.  

                                                               Відділ освіти міської ради, 
                                                                        відділ культури, сім’ї, молоді та  

                                                  спорту міської ради 
                                                                            КП «Барнанівка міськводоканал» -  

                                                            До 01 жовтня 2018 року  
 

5. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, 
бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути 
задіяні на очистці доріг від снігових заметів не залежно від форми власності та відомчої 
належності.  

                                                            Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                               комунального господарства міської ради та  

                                                                          КП «Баранівка міськводоканал» спільно 
                                                                   з філією «Баранівський райавтодор» 

                                                   До 01 листопада 2018 року  
 

6. 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.  

                                                              Відділ бухгалтерського обліку та  
                                                                 економічного розвитку, інвестицій  

                                                                    та закупівель міської ради, головний 
 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.07.2018                                                                                                    № 159 
 

Про підсумки роботи 
закладів освіти міської ради 
за 2017-2018 навчальний рік та 
підготовку закладів до нового  
навчального року 
 

Заслухавши звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2017-2018 навчальний 
рік, виконком міської ради зазначає, що у підпорядкування відділу освіти перебуває 14 
закладів загальної середньої освіти, де протягом 2017/2018 навчального року навчалося 
2379 учнів, 16 закладів дошкільної освіти та 1 позашкільний навчальний заклад. У 2017-
2018 навчальному році проведено І та ІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади: з 19 
базових дисциплін, переможцями яких стали 128 учнів. 88 випускників із семи ЗНЗ       І-
ІІІ ст. проходили процедуру зовнішнього незалежного оцінювання та державну 
підсумкову атестацію і отримали 7 золотих 4 срібних медалей.  
Фінансування закладів освіти здійснюється за рахунок державної освітньої субвенції та 
коштів Баранівської міської ради. Кошторисні призначення на 2018 рік складають: за 
загальним фондом – 62,2 млн. грн., за спеціальним – 1,157 млн. грн. та кошти 
спеціального фонду на капітальні видатки – 10,9 млн. грн.. Касові видатки за І півріччя 
2018 року становлять: за загальним фондом- 38,6 млн. грн., за спеціальним – 554,8 тис. 
грн., по капітальних видатках – 177,5 тис. грн. 
Беручи до уваги все вище сказане, керуючись пп.3 п. «а» ст.29, п.2 ч.2 ст. 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ : 

1. Звіт про роботу відділу освіти міської ради за 2017-2018 навчальний рік, що 
додається взяти до відома. 

2. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.): 
1) забезпечувати відповідність санітарно-гігієнічним вимогам закладів освіти; 
2) постійно здійснювати контроль за вчасним постачанням продуктів харчування 

для забезпечення збалансованого харчування дітей; 
3) продовжувати планомірну роботу по розвитку загальної середньої освіти та 

поліпшення матеріально-технічної бази освітніх установ; 
4) наполегливо працювати над впровадженням інформаційно-комунікаційних 

технологій управління освітніми процесами, інших інноваційних форм роботи 
для вдосконалення управлінської діяльності; 

5) створювати необхідні можливості для подальшого розвитку обдарованої 
учнівської молоді; 



 

 

6) ефективно використовувати наявну матеріальну базу для позаурочної 
гурткової роботи з дітьми, формувати культуру здорового способу життя серед 
школярів; 

7) посилити патріотичне виховання учнівської молоді, формуючи почуття 
високої свідомості та відданості конституційному обов’язку; 

8) забезпечувати належні умови для навчання дітей-сиріт, дітей з 
малозабезпечених, багатодітних сімей та з вадами психофізичного розвитку; 

9) системно працювати над практичним запровадженням заходів з 
енергозбереження в усіх навчальних закладах і освітніх установах. 

10) продовжувати впровадження Нової української школи у закладах освіти 
громади 

3. Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) постійно передбачати 
відповідні видатки (за рахунок перевиконання міського бюджету) для 
забезпечення виплати заробітної плати працівникам відділу освіти міської ради та 
інших видатків захищених статей. 

4. Контроль за виконанням та дотриманням даного  рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу Н. В. Кокітко. 

 
Міський голова                                                                                А. О. Душко 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                   Додаток 
                                                                                                              до рішення  виконкому   

                                                                                                 від 31.07.2018 № 159  
 
 
 

Про підсумки роботи закладів освіти  
за 2017/2018 навчальний рік та підготовку закладів до нового навчального 

року  
У 2017/2018 навчальному році після оптимізації мережі закладів освіти, зумовленої 

створенням опорного навчального  закладу та призупиненням діяльності Жарівської і 
Йосипівської ЗОШ І ст., Жарівського, Гриньківського й Таборівського ДНЗ з 
короткотривалим перебуванням, у підпорядкуванні відділу освіти перебувало 14 закладів 
загальної середньої, 16 дошкільної та 1 позашкільної освіти.    

Дошкільна освіта 
      Станом на 01.01.2018 року в громаді функціонувало  8 ЗДО з режимом роботи 9-10,5 
год (3 – ясла-садки, 5-дитячі садки) та 8 малокомплектних  закладів дошкільної освіти на 
базі ЗЗСО з режимом роботи 4 год.  
     За даними проведеного обліку дітей у громаді  проживає 1479 дітей від 0 до 6 років. 
Кількість дитячого населення зменшилась переважно у сільській місцевості. Різними 
формами дошкільної освіти в громаді у 2017/2018 н.р. було охоплено 812 дітей, або 
63,8% від кількості дошкільнят 1-6 років. Із них 62,7% відвідували ЗДО постійно, та 1,1% 
було охоплено СПП. У міській та сільській місцевості цей показник приблизно 
однаковий.  Відсоток охоплення дітей 3-6 років ДНЗ становив 85,8% .  

У 8 дитячих садках було організовано 3-разове харчування  602 дітей. Звільнено 
від плати 65 дітей та 144 вихованцям зменшено на 50% вартість батьківської плати. 
Фізіологічні норми в середньому виконувалися на 85%.  

Середня вартість батьківської плати за 2017/2018 н. р. у міських ЗДО становила 
7,65 грн, у сільських – 4,80 грн. Найбільше батьки сплачували за дитячий садок у м. 
Баранівка (11,30 грн) за день, смт. Полянка (7,21 грн) . Найменше у с. Острожок - 4,94 та 
Кашперівка - 5,91грн. З метою здешевлення вартості харчування у сільських садках 
забезпечення овочами здійснювалося за рахунок батьків. 
     Середня вартість утримання  однієї дитини в ЗДО за 2017/2018 н. р. - 17648 грн. 
     Організацію освітнього процесу в закладах дошкільної освіти забезпечували 74 
педагогічні працівники. 
       У 8 ЗДО громади була організована робота 17 гуртків  за інтересами, у яких 
перебувало 196 дітей.   

Для організації медичного обслуговування дітей у 4 ЗДО функціонують медичні 
кабінети, у міських – 1, у сільських – 3. У Зеремлянському, Рогачівському, 
Полянківському ЗДО обладнані робочі місця для медичних працівників.  

    Досі  існує черговість на влаштування дітей у садок  м. Баранівки: у черзі на 
влаштування в ЗДО перебуває біля 120 дітей ( на 1 місці виховується 2,5-3 дитини). 

Загальна середня освіта 
      До мережі закладів загальної середньої освіти громади у минулому навчальному році 
входили ОНЗ «Баранівська гімназія», 6 шкіл І-ІІІ ст., 6 шкіл І-ІІ ст. та 1 школа І ст. До 1 
класу з 01 вересня 2017 року пішло 258 учнів. Усього з 01.09.2017 року за шкільними 
партами навчалося 2374 учні, із них – 212 учнів 9-х класів та 83 учня 11-х класів. Загалом 
було організовано навчання у 170 класах. Працювало 30 груп продовженого дня, якими 
було охоплено 741 школяра. 36  учнів навчалися за індивідуальною формою навчання (у 
т.ч. учні з класів наповнюваністю до 5 учнів).  
     Освітні послуги в ЗЗСО отримували  10 дітей  з особливими освітніми потребами, із 
них 6 навчалися індивідуально.  З 19.09. та 28.09.2017р.  було організоване інклюзивне 
навчання для двох учнів із Кашперівської та Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. До штатних 



 

 

розписів цих ЗЗСО введено посаду асистента вчителя. У грудні минулого року за кошти 
державної субвенції закуплено  корекційне обладнання для виконання навчальної 
програми учня 6 класу Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму 3560  грн. У І 
семестрі у штатні розписи ОНЗ «Баранівська гімназія» та Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2  
уведено посади вчителя-дефектолога та логопеда. Таким чином, кількість фахівців 
даного напряму зросла втричі, враховуючи ЗДО. 
     Освітній процес з 01.09.2017 року у закладах загальної середньої освіти громади 
забезпечували 354 педагогічних працівники. 
      З 28 вересня 2017 року після уведення в дію нового Закону України «Про освіту» всі 
кадрові повноваження покладені на директорів закладів освіти.  
    Оперативно, відповідно до графіків і механізмів, затверджених Міністерством освіти і 
науки, відбулося замовлення підручників для 1, 5 та 10 класів. 
      Головним показником якості освіти є  державна підсумкова атестація та зовнішнє 
незалежне оцінювання. Цьогоріч 83 випускники із семи ЗЗСО І-ІІІ ст. громади проходили 
процедуру зовнішнього незалежного оцінювання та державну підсумкову атестацію. 
Відділом освіти було організовано своєчасний безкоштовний підвіз усіх учасників 
тестування до пунктів проведення ЗНО у м. Новоград-Волинський та Житомир.  
      Результати ДПА у формі ЗНО вже узагальнені та оприлюднені відділом освіти.    

З урахуванням показників кількості учнів і якості знань лідером 2017/2018 н.р. за 
результатами ЗНО-ДПА, як і всі попередні роки,  є ОНЗ «Баранівська гімназія». 

Було подано замовлення на виготовлення 294 документів про освіту для 
випускників 2017-2018 н.р.,  із них 19 на отримання  свідоцтва про базову середню освіту 
з відзнакою та 20 на нагородження золотою медаллю. Із цих 20 претендентів за 
підсумками ЗНО медалі отримали 11 випускників: ОНЗ «Баранівська гімназія» - 4 золоті 
й 1 срібна, Баранівська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 – 3 золотих і 2 срібні,  Зеремлянська ЗОШ І-ІІІ 
ст. – 1 золота.  

Результатом спільної праці є й досягнення наших учнів у предметних олімпіадах, 
інтелектуальних конкурсах і турнірах, спортивних змаганнях. Успіхи школярів громади в 
кожному з цих напрямків систематично висвітлюються в засобах масової інформації й на 
офіційних сторінках соцмереж. 

У цьому році переможцями та призерами районного етапу стали 128 учнів 
громади. За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2017-2018 навчальному році найкращі результати показали учні ОНЗ 
«Баранівська гімназія» (49 призерів, із них 15 переможців),  Баранівської ЗОШ І-ІІІст.№2 
(47 призерів, із них 21 переможець). Високу активність та результативність 
продемонстрували школярі   Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. (16 призерів, із них 3 
переможці). Мають гарні здобутки вихованці Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. (3 призери,1 
переможець), Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст. (2 призери), Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ст. (1 
призер);  серед шкіл І-ІІ ст. найкращі результати в Баранівській ЗОШ І-ІІ ст. (4 призери, 1 
переможець); Климентіївська ЗОШ І-ІІ ст.: 3 призери,1 переможець, Глибочанська ЗОШ 
І-ІІ ст.: 3 призери.  

На обласному етапі здобувачі освіти наших закладів вибороли 13 дипломів 

У кінці І півріччя стартував Всеукраїнський конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН, І (місцевий) етап якого відбувся на базі ОНЗ 
«Баранівська гімназія». У різних відділеннях представили власні дослідження учні ОНЗ 
«Баранівська гімназія» (6 ос.)  та Баранівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (2 ос). 

      Як переможці І (місцевого) етапу, восьмеро юних дослідників закладів освіти 
Баранівської громади здійснили захист власних наукових робіт на обласному рівні, за 
результатами якого визначено переможців. 

Особливо приємно, що Заєць Роман став абсолютним переможцем в області та 
захищав науково-дослідницьку роботу на Всеукраїнському етапі в м. Києві.  



 

 

     Традиційно відбулися мовні конкурси, зокрема, імені Петра Яцика, у якому взяли 
участь 89 учнів 5-11 класів майже всіх шкіл Баранівської ОТГ, та ім. Тараса Шевченка, де 
63 юні шевченкознавці з 10 навчальних закладів Баранівської громади продемонстрували 
належні знання  творчості Кобзаря.  
     З метою удосконалення змісту, форм та засобів патріотичного виховання учнівської 
молоді відбувся І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст. Баранівської 
ОТГ.  
   У 2017/2018 н.р. були організовані спортивні змагання (міський етап): 

- туристсько-спортивна смуга перешкод; 
- легкоатлетичний крос; 
- шахи; 
- теніс настільний; 
- волейбол дівчата, волейбол юнаки; 
- баскетбол дівчата, баскетбол юнаки; 
- міні-футбол серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст.; 
- шашки; 
- футбол "Шкіряний м'яч".  

   19-20 травня 2018 року в урочищі Видолоч відбулися змагання «Школа безпеки» серед 
ЗЗСО громади.  

       Позашкільна освіта 
   У  2017/2018 навчальному році у Баранівському міському Будинку дитячої творчості 
навчалося 638 вихованців віком від 5-ти до 18-ти років. Кількість груп – 36, гуртків -  21. 
У штаті  11 педагогів,  із них  7 основних працівники,  4 сумісники. 
Освітній процес здійснюється за такими напрямками: 

- художньо-естетичний: 14груп - 235 гуртківців, 
- науково-технічний – 3/62,  
- спортивно-туристський  -  4 / 80, 
- декоративно-прикладний  - 15/ 265. 

 Протягом навчального року в міжнародних, всеукраїнських та обласних масових 
заходах взяв участь 171 вихованець міського Будинку дитячої творчості. Завоювали 61 
диплом  із них: 2 міжнародних, 5 всеукраїнських, 54 обласних 
           Туристсько-спортивний напрямок: І місце  на міських змаганнях з настільного 
тенісу, велопохід «Баранівка – Суємці», обласне змагання в закритих приміщеннях 
«Техніка пішохідного туризму» - 4 місце, участь у обласному змаганні з техніки 
пішохідного туризму; обласні змагання  «Школа безпеки»   -   3 місце. 

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність, 
 участь у міжнародних проектах 

 У 2017-2018 році в громаді реалізовувалась Всеукраїнська програма освіти для 
демократичного громадянства «Демократична школа» (2016-2018рр.), розроблена  
Європейським Центром ім. Вергеланда (Осло, Норвегія) у співпраці  Департаментом 
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України за 
підтримки Ради Європи та Міністерства закордонних справ Норвегії.  

Здійснюється співпраця методичного кабінету відділу освіти з Українським 
центром вивчення історії Голокосту. Зокрема в серпні 2017 року було взято участь в 
Проекті, який реалізовує  Український центр вивчення історії Голокосту В рамках цього 
проекту робочою групою підготовлено  методичний посібник на допомогу вчителям 
історії.  

З листопада 2017 року в громаді здійснюються заходи щодо реалізації 
Всеукраїнського  проекту «Історія моєї громади: Минуле для спільного майбутнього». 
Проект реалізується представництвом DVV International в Україні у партнерстві з 
Фондом Кьорбера та у співпраці з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та 
суспільних дисциплін "Нова Доба", міжнародною мережею історичних конкурсів 



 

 

EUSTORY за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Всього у проекті 
взяли 12 шкільних команд громади.  

На даний час проводяться організаційні заходи щодо участі закладів освіти 
громади у міжнародному проекті «М18: Ми можемо більше!» з метою підвищення 
громадянської активності дітей і молоді. Даний проект реалізовується в Україні 
громадськими організаціями «Агенція розвитку освітньої політики» та «DRA» 
(Німеччина) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.  
         Методичним кабінетом розроблено Програму впровадження основ сталого розвитку 
в закладах освіти громади, яка затверджена сесією Баранівської міської ради, і 
передбачає як освітній, так і фінансовий компоненти. 

З лютого 2018 року розпочато процес реалізації проекту «Молодіжний кластер 
органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» згідно грантового контракту Баранівської 
міської ради з Європейським Союзом. Відділом освіти виконані всі організаційні заходи 
щодо його втілення: був розроблений статут Баранівського міжшкільного ресурсного 
центру, штатний розпис, проведений конкурс на заміщення посади директора – 
переможцем став Хільченко В.О., забезпечено передачу  приміщення, готуються 
документи на передачу на його баланс обладнання  шкільних майстерень, проводиться 
державна реєстрація як юридичної особи й т.д.   

У минулому році в громаді започаткований щорічний конкурс на здобуття місцевих 
грантів «Бюджет участі». Його умовою є створення проектів місцевого розвитку, кошти 
на реалізацію яких за результатами відкритого голосування всіх бажаючих жителів 
громади, складають до 90 тис. грн. один.  У 2017 році переможцями даного конкурсу 
стали три освітянські проекти: реконструкція шкільного музею Історії села 
(Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст.) «Музей – відкритий лист з минулого в майбутнє», 
створення відкритої зони відпочинку біля ОНЗ «Баранівська гімназія» та архітектурне 
оновлення входу до ОНЗ «Баранівська гімназія». 17 квітня 2018 року  відбулось  
відкриття оновленого музею Історії села у Кашперівській школі.  

Фахові конкурси серед педпрацівників 
На виконання наказу відділу освіти від 05.10.2017р. №204 «Про проведення І етапу 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» у громаді проведено фахове змагання в 
3-х номінаціях «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізична культура». 
Усього в взяли участь 6 вчителів із 4 закладів освіти.  
    За результатами місцевого конкурсу на наступний етап педагогічної виставки 
«Сучасна освіта Житомирщини – 2018» було представлено шість робіт, із яких три стали 
переможцями обласного конкурсу.   
     Педагогічні колективи Баранівського ДНЗ «Сонечко» та Полянківського ДНЗ 
«Ялинка», а також  окремі педагоги взяли участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на 
кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах.  

Підвищення кваліфікації 
Протягом звітного періоду працювали 22 міські методичні об’єднання, 8 постійно 

діючих семінарів, 10 семінарів-практикумів, школа педагогічної майстерності вчителів 
фізичної культури,  школа професійного становлення керівників та заступників 
директорів з навчально-виховної роботи. Проведено 9 проблемних семінарів. Під час  
цих заходів здійснювалося  підвищення науково-методичного рівня вчителя, його 
підготовки до викладання змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне 
ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки  й практики викладання, 
удосконалення навичок самоосвітньої роботи педагога.  

Методичний кабінет координував підготовку вчителів 1 класів до роботи в умовах 
Нової української школи, зокрема забезпечено проведення 2-ох сесій навчання на базі 
ОНЗ «Баранівська гімназія», де взяли участь учителі і району, і Дубрівської, і Довбиської 



 

 

ОТГ. 
У серпні таке навчання буде організоване для вчителів англійської мови також на 

базі ОНЗ. 
       У 2017/2018 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 110 педагогічних 
працівників при Житомирському ОІППО та 1 медичний працівник при Житомирському 
інституті медсестринства. 

Формування єдиного інформаційного освітнього простору 
   У 2017/2018 навчальному році продовжилась робота з формування єдиного 
інформаційного простору. Налагоджений електронний документообіг з усіма закладами 
освіти, продовжується процес технічного оновлення – частина закладів підключені до 
оптоволоконного інтернету. З 2017 року створена інформаційна сторінка «Освіта 
Баранівки» у мережі Фейсбук, яка дедалі більше набуває популярності. На ній 
систематично публікуються новини з життя закладів освіти та методичного кабінету. На 
сьогодні вона нараховує майже 900 учасників. Інформаційні сторінки у цій соціальній 
мережі мають практично всі заклади освіти громади. Окрім того, у листопаді  2017 року 
увійшов у дію офіційний сайт відділу освіти Баранівської міської ради - 
http://osvita.mrada-baranivka.gov.ua. 

Фінансово-господарська діяльність 
2017 рік 

У другому півріччі 2017 року поліпшенню навчально-матеріальної бази закладів 
освіти сприяло виділення згідно розпорядження Кабінету Міністрів України  № 827-р від 
16.11.2016 р. спеціальної субвенції з державного бюджету на підтримку об’єднаних 
територіальних громад в сумі 958 тис грн., які були спрямовані  на  оснащення Опорного 
навчального закладу «Баранівська гімназія» сучасними кабінетами фізики та хімії.  
Окрім того, виділені кошти у вигляді субвенції на соціально-економічний розвиток 
згідно розпорядження Кабінету Міністрів України №310-р від 11.05.2017 року  на 
придбання: 
- дитячих майданчиків для дошкільних навчальних закладів в кількості 7 шт. на 
суму 125 тис. грн.;( Баранівка, Суємці, Рогачів, Острожок, Полянка, Зеремля, Вірля) 
-  інтерактивного комплексу для Баранівської гімназії – 45тис. грн.; 
- комп’ютерної техніки для загальноосвітніх шкіл ( Полянка, Кашперівка, 
Смолдирів, Стара Гута, Рогачів), ноутбуків для усіх закладів дошкільної освіти, на суму 
338тис. грн.; 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р(зі 
змінами та доповненнями) було виділено субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій  в сумі 190 тис. грн. на придбання товарів довгострокового користування: 

- холодильників 14 шт. 
- електричних плит -11 шт. 
Проведено  майже половина робіт по реконструкції термомодернізації ДЗО 

«Сонечко» по вул..Звягельській, 58-А, освоєно коштів 1 414 779,00 грн.  Проводиться 
робота по виділенню   коштів  для повного виконання будівельно-монтажних робіт по 
вищезгаданому об’єкту, потреба складає 1313909,67 грн. 

Здійснено капітальний  ремонт Острожецького ЗДО  за кошти  виділеної  
субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 
розвиток спеціального фонду в сумі 101 тис. грн. 

Придбано  принтер  у ЗДО «Сонечко» на суму 2720 грн., проектор у Суємецьку 
ЗЗСО на суму 15300,00 грн., комп’ютерну техніку у відділ освіти на суму 60000,00 грн. 



 

 

     Усього у 2017 році   виділено коштів інших надходжень спеціального фонду 
3626756,94 грн., які  були освоєні в повному обсязі. 

Загальна сума касових видатків за 2017 рік коштів загального фонду становить 
67903385,32 грн. з них на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями 
витрачено 60242238,72 грн., на придбання продуктів харчування 1502809,39 грн., на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3781553,03 грн., на соціальне забезпечення 
(придбання путівок, допомога дітям-сиротам) - 344425,94 грн. 

Усього касових видатків за 2017 рік коштів, отриманих як плата за послуги,   
складає 669538,95 грн., з них на придбання продуктів харчування для ЗДО витрачено 
650846,25 грн. За іншими джерелами  власних надходжень надійшло коштів 109277,66 
грн, це сума надходжень коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. 

На жаль 2017 рік ми закінчили з боргами, мали кредиторську заборгованість  у 
сумі 1092270,19 грн., а саме: 

- 333230,75 грн. по нарахуванню заробітної плати; 
- 759039,44 грн . за  отримані товари (паливно-мастильні матеріали , продукти 

харчування, відрядні) і послуги; 
- 317304,66 грн. за комунальні послуги та енергоносії.   
Уся заборгованість була погашена у січні 2018 року. 

2018 рік 

Усього за І півріччя 2018 року  виділено коштів інших надходжень спеціального 
фонду 177504,00 грн.,які були освоєні в повному обсязі. 

 У грудні 2017 року  на реалізацію бюджетної програми «Будівництво футбольних 
полів зі штучним покриттям в регіонах України» Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України було виділено 750 тис. грн.  
на будівництво спортивного майданчику для міні футболу зі штучним покриттям вул. 
Соборна, 26 м.Баранівка Баранівського району, ці кошти були перераховані підряднику у 
вигляді попередньої оплати, строк погашення якої складає не більш як дванадцять 
місяців у липні 2018 проведено списання кредиторської заборгованості та зарахування 
проведення робіт. У першому кварталі 2018 року оплачено видатки  за виготовлену 
проектно-кошторисну документацію,  на згаданий об’єкт, в сумі 43004,00 грн. 

Використані повністю  кошти в сумі 133500,00 грн , які надійшли як інша 
субвенція з обласного бюджету, за сприяння депутатів обласної ради,  придбано : 

- телевізор та ноутбук ДНЗ « Сонечко»; 
- оргтехніку для відділу освіти, ОНЗ « Баранівська гімназія»; 
- підключено до мережі інтернет Явненську ЗОШ І-ІІ ст.; 
- придбані товари довгострокового користування для реалізації проекту 

«Створення шкільного телебачення в Баранівській громаді» у ОНЗ « 
Баранівська гімназія». 

Не зважаючи на значні труднощі, нам вдається забезпечити заклади освіти 
електричною енергією, теплом, продуктами харчування, іншими необхідними 
матеріалами. Налагоджений безперебійний підвіз педагогів та вихованців до шкіл і ДНЗ. 
Виконано значний обсяг ремонтних робіт водогінних і каналізаційних мереж, котелень, 
їдалень, систем електропостачання тощо на загальну суму 150429грн. 

Проведені великі обсяги закупівель продуктів харчування. Зокрема, базові 
продукти: 



 

 

Назва продуктів Заклади дошкільної освіти Заклади загальної середньої 
освіти 

Обсяг (кг) Сума (грн) 

безПДВ  

 

Обсяг (кг) Сума (грн) 

безПДВ 

М’ясо свинини 1899 166494 1150 99566 

М’ясо куряче 352 15862 159 7156 

Риба 1242 66228 1000 52306 

Масло вершкове 370 41916 279 31823 

 

 

Сир твердий, 
кисломолочний 

874 38672 747 42556 

Молоко 
згущене,молочні 
продукти,сметана 

2642 91512 255 17052 

Хлібобулочні вироби  55973  86452 

Яйця 9485 229222 7200 17399 

Ковбасні вироби 

 

538 32183 967 59654 

Повидло,цукор,какао 

 

1969 21893 1053 17291 

Олія рафінована 

 

295 8376 525 14897 

Завершилася процедура проведення торгів та визначення переможця по правилах 
та за кошти НЕФКО по реалізації проекту під ключ: Капітальний ремонт будівлі 
Баранівської гімназії в м. Баранівка по вул. Соборна, 26 - заходи з енергозбереження 
(термомодернізація), заключена контрактна угода з підрядною організацією 16 липня 
2018 року, станом на сьогоднішній день проведена оплата повністю за надані   
консультаційні послуги з управління проектом НЕФКО в сумі 197000,00 грн. за рахунок 
спів фінансування. 

Згідно постанови КМУ від 04 квітня 2018 року №237, рішення обласної ради від 
31.05.2018 року №1027 планується  виділення субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 



 

 

школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 795010,00 грн. Та 
відповідно до вищезгаданого заплановано виділення співфінансування з місцевого 
бюджету 84867,00 грн. Ці кошти передбачені на закупівлю дидактичних матеріалів, 
сучасних меблів для початкових класів, комп’ютерного обладнання відповідного 
мультимедійного контенту, станом на сьогодні оголошена закупівля на меблі. 

Укладені договори з приватними підприємцями на оренду приміщень для 
організації шкільних буфетів і торгівлі товарами для навчання у Баранівській гімназії, 
Баранівській ЗОШ І-ІІІ ст.№2 і Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст., а також договори оренди 
комунального майна для проведення гурткової позакласної роботи (тхеквондо, 
оздоровчий фітнес, хореографія, кіокушинкарате – ОНЗ «Баранівська гімназія»), 
вокальний гурток, заняття з англійської мови (ОНЗ «Баранівська гімназія», ЗДО). Від 
приватних підприємців, громадських організації щомісяця надходять кошти за оренду 
комунального майна, за І півріччя 2018 року надійшло таких коштів в сумі 15553,38  грн.. 
та відповідно до угод відшкодовуються  комунальні  витрати   загального фонду 
надходження становить 23843,48 грн. 

Загальна сума касових видатків за  І півріччя 2018 року коштів загального фонду 
становить 38586362,95грн. з них на забезпечення виплати заробітної плати з 
нарахуваннями витрачено 33995733,02 грн., на придбання продуктів харчування 
797040,01 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2843523,74грн.,на 
соціальне забезпечення(придбання путівок, допомога дітям-сиротам) – 37414,00 грн. 

Придбано 54 путівки у Кам’янобрідський обласний санаторій радіаційного 
захисту на суму 130464 грн. та на суму 195300 грн.) 

Усього касові видатки за І півріччя 2018 року коштів, отриманих як плата за 
послуги, складають 465063,29 грн., з них на придбання продуктів харчування для ЗЗСО, 
ЗДО витрачено 444146,53 грн. За іншими джерелами власних надходжень надійшло 
коштів 89746,57грн, це сума надходжень коштів від отриманих благодійних внесків, 
грантів та дарунків, яка була витрачена на придбання предметів, матеріалів, обладнання 
19800,00 грн. та надана у вигляді продуктів харчування, що в подальшому  це призвело 
до здешевлення  харчування у закладах в сумі 69949,57 грн. 

На жаль І півріччя 2018 року ми закінчили із ще більшими боргами, маємо 
кредиторську заборгованість у сумі 9043313,38грн., а саме: 

- 8445167,65 грн. заробітна плата з нарахуваннями (вчителям, дошкільникам, 
позашкільникам, техпрацівникам шкіл); 

- 298145,73 грн . за  отримані товари (паливно-мастильні матеріали, продукти 
харчування, відрядні і послуги); 

- 300000,00 грн.за путівки на оздоровлення дітей.   

 
 
 

Травматизм та охорона праці  
    Протягом 2017 року у закладах освіти  громади під час освітнього процесу було 
травмовано 3 дитини.  Усі травми  діти отримали під час перерви, в основному забійного 
характеру кінцівок.  
     Загалом до Баранівської КЦЛ за 2017 рік звернулося 246 травмованих дітей шкільного 
віку. Травми були отримані в домашньому побуті. Основні: переломи та  вивихи 
кінцівок, рани від падіння й укусів домашніх тварин, внутрішньочерепні травми, 
отруєння побутовими засобами, отруєння димом при спалюванні сміття та інші. 

Оптимізація мережі закладів освіти 



 

 

Продовжується робота по проведенні оптимізації закладів освіти. На останній сесії 
було призупинено діяльність Берестівської та Мирославльської початкових шкіл, 
Климентіївського, Глибочанського садочків та понизили ступінь Рогачівської та 
Зеремлянської шкіл до 9 класів, перейменувавши їх у гімназії. За підсумками 
календарного року повідомимо вас по кількість фактично зекономлених коштів. Також 
маємо вас повідомити про те, що процес оптимізації триватиме і надалі. Згідно 
формульного розрахунку, доведеного Міністерством освіти і науки, фінансування 
здійснюється тільки тих класів, де наповнюваність становить 17 учнів у класі. Станом на 
кінець навчального року середня наповнюваність по громаді становить майже 14 учнів. 
До тих пір поки ці цифри не будуть приведені у відповідність, ми відчуватимемо 
серйозні проблеми з фінансуванням. 

 
Начальник відділу освіти міської ради   Р.З. Николишин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
31.07.2018                                                                                                                           №160 

Про вартість ритуальних послуг 
(регуляторний акт) 
 

Керуючись пп.11 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про поховання та похоронну справу», Законом України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 
19.11.2003р. №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання 
громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 
реалізації предметів ритуальної належності», наказу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 03.03.2009р. №52 «Про затвердження Норм часу 
на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», з 
метою надання населенню мінімального переліку ритуальних послуг, враховуючи аналіз 
регуляторного впливу проекту зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради 
принципам регуляторної політики, виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити тарифи для розрахунку вартості мінімально необхідних ритуальних послуг, 
що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради 
(додаються). 
2.Врахувати, що тарифи, затверджені пунктом 1 цього рішення, встановлені з 
урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів. 
3.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 20.06.2013 
року №112 «Про вартість ритуальних послуг (регуляторний акт)» та від 26.05.2011 року 
№110 «Про  вартість ритуальних послуг з прибирання могил (регуляторний акт)»." 
2. Керуючій справами виконкому Л. Л. Куцан забезпечити оприлюднення даного рішення 
згідно з вимогами чинного законодавства. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 
 
Міський голова                                                                                         А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                            Л. Л. Куцан 
 
  
 
 



 

 

                                                                                                        Додаток  
                                                                                                        до рішення виконкому  
                                                                                                        від 31.07.2018 року №160 
 

ВАРТІСТЬ 
ритуальних послуг, що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального 

господарства міської ради 
Копання могили:  
у літній період (з 01 квітня до 01 грудня) – 400,00 грн.; 
у зимовий період (з 01 грудня до 01 квітня) – 500,00 грн. 
Вартість захоронення одного безрідного – 1750 грн. 
Прибирання могили за угодами, один раз у рік однієї могили – 105 грн. 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.07.2018                                                                                                              №161 
 

Про встановлення тарифів на послуги  

з вивезення твердих побутових відходів  

для жителів селища та сіл  

Баранівської громади  

(регуляторний акт) 

  

         Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 
України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 
з вивезення побутових відходів», враховуючи  рішення громадських слухань, які 
відбулися по всіх населених пунктах громади по даному питанню, з метою затвердження 
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для селища та сіл 
Баранівської громади,  виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

 1. Встановити тарифи  на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що 
надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської 
міської ради для селища та сіл Баранівської міської обєднаної територіальної громади, у 
розмірі 10 грн./міс. з одного домогосподарства.  

2. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення твердих побутових відходів від 
домогосподарств для одиноких громадян та інвалідів 1-2 груп загального захворювання. 
3.Врахувати, що тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх 
податків та обов’язкових платежів та вступають в дію після офіційного опублікування 
проекту регуляторного акту в засобах масової інформації». 

2. Керуючій справами виконавчого комітету міської ради Куцан Л. Л. забезпечити 
оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

Міський голова                                                                                        А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.07.2018                                                                                                                   № 162 

 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови 

Відповідно до статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити розпорядження голови Баранівської міської ради від  26.06.2018  № 168-од 
«Про надання дозволу на проведення благодійного заходу на території м. Баранівка», від 
03.07.2018 № 175-од «Про надання дозволу на розміщення соціальної реклами», від 
24.04.2018 № 44-г, від 24.04.2018 №43-г, від 24.04.2018 № 42-г, від 24.04.2018 №41-г, від 
24.04.2018 №40-г, від 24.04.2018 № 39-г, від 24.04.2018 №38-г,  від 24.04.2018 №37-г, від 
24.04.2018 № 36-г, від 24.04.2018 №35-г, від 24.04.2018 №34-г, від 06.06.2018 № 54-г, від 
06.06.2018 № 55-г, від 06.06.2018 № 56-г «Про надання дозволу на видалення аварійних 
дерев», що додаються. 

  

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.07.2018                                                                                                    № 163 
 

Про затвердження заходів 
з відзначення 27-ї річниці 
незалежності України 
 

Відповідно до Указу Президента України від 11.04.2018 №99/2018 «Про 
відзначення 27-ї річниці Незалежності України», розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 21.05.2018 № 202 «Про відзначення у 2018 році 27-ї річниці 
незалежності України», з метою гідного відзначення 27-ї річниці незалежності України,  
з нагоди 100-річчя відродження української державності, ушановуючи тисячолітню 
історію національного державотворення, керуючись пп.3 п.б ч.1 ст. 38, п.8 ст.36 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради    

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи з відзначення 27-ї річниці незалежності України, що додаються.   

2. Утворити робочу групу з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності України 
у складі, що додається.   

3. Робочій групі (Савчук В. А.) забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.   

 

Міський голова                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                           рішення виконкому 
                                                                                                           від 31.07.2018 №163  

ЗАХОДИ 

з відзначення 27-ї річниці незалежності України 

1. Забезпечити організацію та відзначення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади урочистих, культурно-розважальних заходів з нагоди 27-ї річниці 
незалежності України на майдані Волі.  

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради 

                                                                                                    24 серпня 2018 року   

2.Провести комплекс заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора. Урочисте 
підняття Державного Прапора провести 23 серпня 2018 року о 10:00 год. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради 

                                                                                                   До 23 серпня 2018 року   
 
 
3.Розробити сценарний план для проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади свята з нагоди 27-ї річниці незалежності України. Забезпечити 
церемонію покладання квітів до пам’ятних знаків, місць поховань. 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   Серпень 2018 року    

4.Забезпечити організацію та проведення Спартакіади серед команд старостинських 
округів Баранівської об’єднаної територіальної громади під девізом «В єдності наша 
сила» на міському стадіоні (початок о 10:00 год.). 

                                                                                                   Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                   та спорту міської ради  

                                                                                                   24 серпня 2018 року    

5. Обладнати в бібліотеках громади тематичні виставки-експозиції, огляди літератури, 
присвячені Дню незалежності України «Незалежна і єдина – наша рідна Україна». 

                                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                  та спорту міської ради  

                                                                                                 Серпень 2018 року    

6. Провести в культурно-освітніх закладах громади тематичні заходи, літературно-
мистецькі вечори, виховні години, фотодокументальні виставки, присвячені Дню 
незалежності України та години державності «Прапор наш, як літо в сонці майорить». 



 

 

                                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                                  та спорту міської ради,  

 

                                                                                              відділ освіти міської ради 

                                                                                              Протягом серпня 2018 року    

7.Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території громади, провести 
упорядкування клумб, прикрашання вулиць державною символікою та упорядкування 
пам’яток історії та культури, які знаходяться на території громади. 

                                                                                         Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                         та спорту міської ради, 

                                                                                         відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                         комунального господарства 

                                                                                         міської ради 

                                                                                                    Серпень 2018 року   

8. Організувати святкову виїзну торгівлю, польову кухню, тощо. 

                                                                                           Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                           комунального господарства 

                                                                                          міської ради 

                                                                                          24 серпня 2018 року 

9. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план 
проведення заходів та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди 
відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці незалежності України, 100- 
річчя відродження української державності. 

                                                                                          Відділ діловодства та  

                                                                                          організаційної роботи  

                                                                                          міської ради 

                                                                                          До 20 серпня 2018 року   
 
10. Забезпечити належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження, вжити 
заходів із забезпечення порядку, безпеки та прав громадян під час проведення заходів із 
відзначення Дня Державного Прапора України, відзначення 27-ї річниці незалежності 
України та 100-річчя подій відродження української державності. 

                                                                                       Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                       роботи  міської ради 

                                                                                       До 12 серпня 2018 року   
 



 

 

11. Організувати та провести святкову молодіжну дискотеку. 

                                                                                        Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                                                       та спорту міської ради 

                                                                                       24 серпня 2018 року   

 

Керуючий справами виконкому                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Додаток  

 до рішення виконкому  

                                                                                     від 31.07.2018  №163 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалежності України 

САВЧУК 

Василь Андрійович                                заступник міського голови, голова робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                              керуючий справами виконкому, заступник  

                                                                   голови робочої групи  

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                      начальник відділу культури, сім’ї, молоді  

                                                                   та спорту, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВАСИЛЕВСЬКИЙ 

Олександр Вікторович                           заступник начальника управління фінансів  

                                                                  міської ради 

ДРАГАН  

Олександр Миколайович                      директор міського стадіону «Україна» 

 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                         начальник відділу освіти 

 

ПИЛИПКО 

Лариса Олексіївна                                  провідний спеціаліст з інформаційної  

                                                                 роботи відділу діловодства  

                                                                 та організаційної роботи  

ПРИСЯЖНЮК 

Віктор Васильович                               заступник начальника відділу культури, сім’ї,  

                                                               молоді та спорту  

СІРУК 

Світлана Володимирівна                      методист 1-ї категорії відділу культури,  



 

 

                                                                сім’ї,  молоді та спорту  

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                             директор міського Будинку дитячої творчості  

ШЛЯХТЕНКО 

В’ячеслав Васильович                           директор міського Будинку культури 

                                                                 ім. А. Пашкевича   

  

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                           головний спеціаліст з бухгалтерського  

                                                                 обліку- головний бухгалтер  

                                                                 відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №164 

 

Про погодження дозволу на будівництво 
 

Розглянувши заяви громадян про надання 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», 
виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити Гасюку Олександру Аркадійовичу будівництво на власній земельній 

ділянці за адресою: ХХХХХХХ 
2. Зобов’язати Гасюк О.А. замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 

ХХХХХХХХ у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради. 

3. Погодити Чубарі Сергію Григоровичу будівництво на власній земельній ділянці за 
адресою: ХХХХХХХХХХ. 

4. Зобов’язати Чубара С.Г. замовити будівельний паспорт на будівництво за 
адресою: ХХХХХХХ у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин 
та комунальної власності Баранівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №165 

 

Про зняття житлового будинку 
з реєстрації 
 

Розглянувши клопотання Карпюк Тетяни Петрівни про зняття з реєстрації 
житлового будинку, у зв’язку з тим що житловий будинок був зруйнований внаслідок 
пожежі, керуючись пп. 5 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на основі довідки з ДСНС України Баранівського районного сектору 
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області 
від 09.07.2018 року № 380, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Карпюк Т.П., на зняття житлового будинку з реєстрації, який належав на 
праві власності Ейсмонт Ганні Василівні за адресою: ХХХХХХХХХХ 
2. Зобов’язати Карпюк Т.П., внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №166 

 

Про погодження дозволу  
на реконструкцію квартири 
 

Розглянувши звернення Назарчука М.В., про погодження дозволу на 
реконструкцію квартири, керуючись ст.29, 31 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити дозвіл Назарчуку Миколі Валентиновичу на реконструкцію квартири 

ХХХХХХХХ. 
2. Рекомендувати Назарчуку М.В.: 

-замовити виготовлення проектної документації на будівництво через 
спеціалізовану проектну організацію та погодити її в установленому порядку 
відповідно до норм чинного законодавства; 
-повідомити інспекцію ДАБК про початок проведення будівельних робіт; 
-після закінчення будівництва оформити документи щодо готовності об’єкта до 
експлуатації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №167 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

Розглянувши заяви громадян про присвоєння поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна, з метою впорядкування нумерації приміщень та будівель, керуючись 
ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в с. Вірля який перебуває у праві власності 
Куцан Віктора Васильовича поштову адресу: «ХХХХХХХ». 

2. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка який перебуває у праві 
власності Присяжнюка Юрія Івановича поштову адресу: «ХХХХХХ». 

3. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права 
власності Кропивницькій Олені Борисівні поштову адресу: «ХХХХХХХ». 

4. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в с. Зеремля для оформлення права власності 
Мельниченку Віктору Миколайовичу поштову адресу: «ХХХХХХХ» 

5. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка який перебуває у праві 
власності Козиря Юрія Георгійовичу поштову адресу: «ХХХХХХХ». 

6. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права 
власності Декальчуку Василю Васильовичу поштову адресу: «ХХХХХХХ». 

7. Присвоїти 1/3 частині об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка який перебуває у 
праві власності Чиркіна Володимира Володимировича поштову адресу: 
«ХХХХХХХХ». 

8. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в с. Зеремля який перебуває у праві власності 
Мельник Ользі Іванівні поштову адресу: «ХХХХХХХХХ». 

9. Зобов’язати Куцан В.В., Присяжнюк Ю.І., Кропивницьку О.Б., Мельниченко В.М., 
Козиря Ю.Г., Декальчук В.В., Чиркіна В.В., Мельник О.І., внести зміни до 
інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л.  Куцан 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №168 

 

Про погодження графіку роботи 

Розглянувши заяву ФОП Леонець Лілії Сергіївни про погодження графіку роботи 
магазину «Свіжачок», керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Леонець Л.С. графік роботи магазину «Свіжачок», який 
знаходиться за адресою м. Баранівка, вул. Івана Франка, 50 а, згідно з додатком 1. 

2. Рекомендувати ФОП Леонець Л.С.: 
1) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 
року № 833 «Про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та 
правил торговельного обслуговування населення»;  
2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет міської ради. 

      3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з  питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                          Додаток 1 
 до рішення виконкому 

                                                                                              міської ради  
                                                                                                     від 31.07.2018 №168 

 
 

Г Р А Ф І К     Р О Б О Т И 
 

 Магазину «Свіжачок» 

 за адресою м. Баранівка, вул. Івана Франка, 50 а. 

Щоденно без вихідних днів 

Початок роботи – 7:30 год.  

Закінчення роботи – 20:00 год.  

Без обідньої перерви  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №169 

 

Про надання дозволу на розміщення  
соціальної реклами  
 

Розглянувши клопотання адміністрації Баранівського професійного ліцею від 
05.07.2018 року № 88 про надання дозволу на розміщення соціальної реклами на 
існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайту», встановленій на території м. 
Баранівка, для розміщення рекламного постера соціального змісту «Про прийом учнів на 
навчання в навчальний заклад», 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», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл адміністрації Баранівського професійного ліцею в особі директора 
Горшкова Петра Федоровича, на розміщення соціальної реклами в  кількості 1 (одного) 
рекламного постера на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайту», встановленій 
на території м. Баранівка, «Про прийом учнів на навчання в навчальний заклад», 
терміном  на 1 місяць з 01.08.2018 по 01.09.2018 р. у м. Баранівка. 
2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 
безпеки під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради) та розповсюджувача 
даної зовнішньої реклами – адміністрацію Баранівського професійного ліцею в особі 
директора Горшкова П.Ф. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №170 

 
Про затвердження положення «Про 
проведення Спартакіади серед команд 
старостинських округів Баранівської 
об’єднаної територіальної громади» 
  
          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою 
залучення учнівської молоді та населення громади до систематичних занять фізичною 
культурою і спортом, його патріотичного та всебічного розвитку, визначення кращих 
спортсменів та з нагоди відзначення Дня незалежності України:  
 
          1. Затвердити положення «Про проведення Спартакіади серед команд 
старостинських округів Баранівської об’єднаної територіальної громади під девізом «В 
єдності наша сила» (далі - Спартакіада) згідно з додатком. 
 
          2. Затвердити оргкомітет з підготовки та проведення Спартакіади серед команд 
старостинських округів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади у складі 
згідно з додатком. 
          3. Затвердити кошторис витрат для підготовки та проведення Спартакіади серед 
команд старостинських округів Баранівської об’єднаної територіальної громади під 
девізом «В єдності наша сила». 
 
 
          4. Виконуючим обов’язки старост старостинських округів Баранівської об’єднаної 
територіальної громади забезпечити участь збірних команд в Спартакіаді. 
 
          5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н.Б.) 
забезпечити фінансування вищезазначених заходів в межах кошторисних призначень. 
 
          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчого органу ради В.А. Савчука. 
 
 
Міський голова                                 А.О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                     Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                             
                                                                                             рішення виконкому                       

                                                                                                          від  31.07.2018 № 170 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення Спартакіади серед команд старостинських округів Баранівської 

об’єднаної територіальної громади  
під девізом «В єдності наша сила» 

 
І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПАРТАКІАДИ 

  
          Спартакіада є складовою частиною виконання календарного плану проведення 
спортивно-масових заходів на території Баранівської ОТГ та проводиться з метою: 
- поліпшення розвитку фізичної культури та спорту, вдосконалення, підготовки 
населення громади до високопродуктивної праці, підготовки молоді до служби в 
Збройних силах України; 
- масового залучення  студентської та учнівської молоді до регулярних занять фізичною 
культурою та спортом, впровадження фізичної культури та спорту в повсякденне життя 
населення громади; 
- всебічному розвитку масових видів спорту, що культивуються, підвищення спортивних 
досягнень, виявлення талановитих спортсменів, комплектування збірних команд для 
участі в обласних змаганнях та Всеукраїнських змаганнях; 
- пропаганда фізичної культури та спорту в громаді, як важливого засобу виховання всіх 
верств населення та зміцнення їх здоров’я. 
 

ІІ. КЕРІВНИЦТВО СПАРТАКІАДИ 
 

Загальне керівництво Спартакіади здійснюється оргкомітетом, затвердженим 
рішенням виконкому від 31.07.208 №  . 

Безпосереднє проведення Спартакіади покладається на відділ культури, сім’ї, 
молоді та спорту Баранівської міської ради, суддівську колегію, затверджену відділом. 
 

ІІІ. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ СПАРТАКІАДИ 
 

Спартакіада відбудеться 24 серпня 2018 року в м.Баранівка (Міський стадіон). 
Приїзд команд-учасниць 24 серпня 2018 року до 9 год. 30 хв. ранку.     
Урочисте відкриття о 10 год. 00 хв. 

 
IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 
Змагання за програмою Спартакіади проводяться серед збірних команд 

старостинських округів Баранівської ОТГ. Вік учасників не обмежений. 
Склад збірної команди 30 чол., команди з окремих видів спорту визначені 

програмою змагань. 
До складу команди включаються учнівська молодь, фізкультурники та 

спортсмени, які постійно проживають на території відповідного старостинського округу. 
Дозволяється участь об’єднаний команд старостинських округів. 
Визначити, що керівником команди на змаганнях Спартакіади має бути в.о. 

старости.  
 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 



 

 

 Змагання проводяться згідно діючих правил з видів спорту із врахуванням 
особистих і командних результатів. Командні місця з видів спорту і загальнокомандне 
місце в Спартакіаді визнається по найменшій сумі набраних очок зайнятих місць із видів 
спорту. 
 Участь керівників команд старостинських округів в даних змаганнях є 
обов’язковим та входить в загальнокомандний залік Спартакіади. 
 

VI. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ КОМАНД 
 

1. Кулькова стрільба 
 З пневматичної гвинтівки ІЖ-38, ІЖ-22, вправа ПВ-2 лежачи. 3 пробних постріли,  
5 – залікових, відстань - 10 м. 
 

2. Штовхання ядра 
            Вага – 2 кг., 6 кг. 

 
VII. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ ДЛЯ КОМАНД 

 
Легка атлетика 

Склад команди – 8 чол., 1 – тренер-представник. 
 
        ЖІНКИ      ЧОЛОВІКИ 
Біг 100 м., 400 м.  Біг 100 м., 800 м. 
Шведська естафета 
(ж-100, ч-200, ж-300, ч-400)  

 Шведська естафета 
(ж-100, ч-200, ж-300, ч-400) 

Стрибки в довжину  Стрибки в довжину 

 Один учасник змагань має право прийняти участь не більше як у двох видах 
змагань і естафеті. 
 Переможці змагань, як в особистому та і в командному заліку будуть визначені по 
кількості набраних очок по таблиці оцінок змагань із легкої атлетики. 

 
Волейбол 

Змагання командні. Склад команди – 8 чоловік (незалежно від статі).  
Зустрічі проводяться з трьох партій  відповідно до сучасних правил змагань.  
Змагання будуть проводитись за основними правилами з волейболу на спортивних 

майданчиках Міського стадіону. Система проведення змагань визначається головною 
суддівською колегією перед початком змагань  залежно від кількості команд.  

Командна першість визначається за найбільшою сумою очок. За перемогу 
команда отримує 2 очка, за поразку – 0 очок.  

У випадку рівності очок у двох команд, перевага надається тій команді, яка 
перемогла в зустрічі між ними.   
           У випадку однакової кількості очок у трьох і більше команд – команді, яка має  
кращий результат в іграх між собою (кількість очок, кількість перемог, краща різниця 
забитих та пропущених м’ячів). 

 
Міні-футбол   

Змагання командні. Склад команди – 7 чоловік.  
Час гри – 2 тайми по 10 хвилин без перерви.  
Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією перед 

початком змагань.  
Місця команд при проведенні змагань за коловою системою в зональних 

змаганнях визначаються за найбільшою кількістю набраних очок:  
– за перемогу – 3 очка, нічию – 1 очко, поразку – 0 очок.  



 

 

У випадку рівності очок у двох та більше команд, перевагу отримує та команда, 
яка має:  

– кращий результат в іграх між собою (кількість очок, кількість перемог, краща 
різниця забитих та пропущених м’ячів);  

– найбільшу кількість перемог в усіх іграх;   
– кращу різницю забитих та пропущених м’ячів в усіх іграх;  
– більшу кількість забитих м’ячів в усіх іграх. 

При визначені місць у випадку нічийного результату в стикових іграх переможець 
зустрічі визначається за серією 6-метрових ударів (пенальті). 
 

Теніс настільний   
Змагання особисто-командні. Склад команди – 2 чол. (1 чол. + 1 жін.). 
Проводяться окремо серед чоловіків і жінок в одиночному розряді.  
Всі ігри проводяться до двох перемог згідно з діючими правилами змагань.  При 

рахунку 2:0 подальші ігри припиняються.  
Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією перед 

початком змагань.  
Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, які набрали 

учасники команди в особистих змаганнях серед чоловіків і жінок.  
          У разі однакового показника буде проведена додаткова парна (змішана) зустріч. 
 

Шашки   
Змагання особисто-командні. Склад команди – 2 чол. (1 чол. + 1 жін.).  
Проводяться окремо серед чоловіків і жінок згідно з діючими правилами.      
Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією перед 

початком змагань.  
Команда першість визначається за найбільшою сумою очок, які набрали учасники 

змагань в особистих змаганнях серед чоловіків і жінок.  
          У разі рівності суми очок у декількох команд, перевага надається команді, яка має 
більше І,ІІ,ІІІ і т.д. особистих місць. У разі рівності з цього показника – команді, яка має 
кращий результат в іграх між собою. За умови рівності і з цього показника – команді, яка 
має більше перемог, а далі – кращий результат серед жінок. 
 

Перетягування канату 
          Змагання командні. Склад команди 5 учасників. Змагання проводяться серед 
чоловічих команд. Перемагає команда, яка перетягнула канат на свій бік через середню 
лінію. Після кожної спроби команди міняються місцями. Якщо одна з команд перемагає у 
двох спробах, то третя не проводиться. Відпочинок між спробами – 2 хвилини. 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
 

 В оргкомітет по проведенню Спартакіади подаються наступні документи: 
          іменні заявки на участь у змаганнях подаються у друкованому вигляді на кожний 
вид спорту окремо, завірені керівником організації та лікарем. 
 

Зразок заявки 
на участь збірної команди _________________________ старостинського округу 

в Спартакіаді серед команд старостинських округів Баранівської ОТГ 
      Вид спорту_________________________ 
 

№ Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Рік народження Місце 
проживання 

Дозвіл лікаря 

1.     



 

 

2.     
3.     
...     
 
 До змагань допущено_________чоловік          ________ підпис лікаря 
 
М.П.   Керівник ____________________           Тренер-представник _________________ 

 
IХ. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

 
          Витрати, пов’язані із проведенням змагань /харчування суддівської колегії, 
медобслуговування, нагородження грамотами та кубками за рахунок відділу культури, 
сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, цінними подарунками та грошовими 
преміями за рахунок спонсорів. 
           Витрати, пов’язані з відрядженням команд на змагання /проїзд, харчування/ за 
рахунок відряджаючих організацій.  

 
Х. НАГОРОДЖЕННЯ 

 
Команди, які займуть І-ІІІ місця нагороджуються: 

І-е місце – Кубок, грамота та цінний подарунок 
ІІ-ІІІ місця – Кубки, грамоти та цінні подарунки. 
 
 
Начальник відділу культури, сім’ї, молоді  
та спорту Баранівської міської ради                                                               Н.Б. Ошатюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО                                                             
                                                                                             рішення виконкому                       

                                                                                                          від 31.07.2018 № 170 
 
 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  
з підготовки та проведення Спартакіади серед команд старостинських округів 

Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
 
САВЧУК 
Василь Андрійович 

 
 
заступник міського голови, голова 
організаційного комітету 
 

 
 
САМЧУК 
Олександр Валентинович 

 
 
секретар міської ради, заступник голови 
організаційного комітету 

 
ПАРФЕНЮК 
Ольга Валентинівна 

 
головний спеціаліст з ведення кадрової 
роботи відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту, секретар організаційного комітету  

 
 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 
 

ВИХОВСЬКИЙ  
Сергій Адамович 

 
начальник відділу благоустрою та 
житлово-комунального господарства 

 
ДРАГАН  
Олександр Миколайович 
 
ОШАТЮК  
Надія Богданівна 

 
 
директор Міського стадіону  
 
 
начальник відділу сім’ї, молоді та спорту  

 
НИКОЛИШИН  
Ростислав Зіновійович 

 
 
начальник відділу освіти 

 
ПИЛИПКО  
Лариса Олексіївна 

 
 
провідний спеціаліст з інформаційної 
роботи відділу діловодства та 
організаційної роботи 

 
ПРИСЯЖНЮК  
Віктор Васильович 

 
 
заступник начальника відділу культури, 
сім’ї, молоді та спорту, головний секретар 
Спартакіади 

 
ПРИСЯЖНЮК  
Володимир Миколайович 

 
 
директор Баранівської ДЮСШ, головний 
суддя Спартакіади 



 

 

  
 
СЯБРУК  
Юрій Володимирович 

 
 
голова РО ТСО України 

 
ШЛЯХТЕНКО  
Вячеслав Васильович 

 
 
директор Баранівського міського будинку 
культури ім. А. Пашкевича  

 
В.о. старости старостинських округів 
Баранівської міської ради 

 

                                                                                           
Керуючий справами виконкому                                                     Л.Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 31.07.2018                                                                                                    № 171 
 
Про план заходів щодо реалізації  
у 2018 році у Баранівській міській  
раді Національної стратегії  
сприяння розвитку громадянського  
суспільства в Україні на 2016-2020 роки 
 

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», розпорядження голови 
облдержадміністрації від 12.03.2018 № 85 «Про план заходів щодо реалізації у 2018 році 
в Житомирській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-2020 роки», з метою підвищення ролі громадянського 
суспільства в різних сферах діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема щодо 
впровадження реформ, на підтримку ініціативи громадськості, а також з метою 
налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів місцевого 
самоврядування з інститутами громадянського суспільства, передусім з питань 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, керуючись ст. 40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

            ВИРІШИВ: 
1. Затвердити план заходів щодо реалізації у 2018 році у Баранівській міській раді 
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-
2020 роки (додається). 
2. Виконавцям плану заходів щодо реалізації у 2018 році у Баранівській міській  
раді Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016-2020 роки про стан його виконання інформувати відділ діловодства та 
організаційної роботи міської ради до 15 грудня 2018 року для узагальнення та 
інформування облдержадміністрації до 20 грудня 2018 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Н. В. Кокітко. 

 
 
 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
                                                                                         
 



 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                             
                                                                                             рішення виконкому                       

                                                                                                          від 31.07.2018 № 171 
 

План заходів щодо реалізації у 2018 році у Баранівській міській раді Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні  

на 2016-2020 роки 
№ Захід 

 
Термін 

виконан
ня 

 

Виконавець 
 

1. Проведення консультацій з 
громадськістю з актуальних питань 
формування та реалізації державної та 
регіональної політики, відповідно до 
орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю 
Баранівської міської ради на 2018 рік. 

протягом 
2018року 

Відділ діловодства та 
організаційної роботи міської 
ради, структурні підрозділи 
міської ради  

2.  Проведення за потреби громадських 
слухань, електронних консультацій з 
громадськістю з питань розбудови 
громадянського суспільства за 
ініціативи громадськості. 

протягом 
2018року 

Відділ діловодства та 
організаційної роботи міської 
ради, структурні підрозділи 
міської ради  

3. Забезпечення участі у проведенні 
масових заходів, розробки програм, 
що стосуються державної молодіжної 
політики. 
 

протягом 
2018 року 

Відділ освіти міської ради 

4. Сприяти роботі Громадської ради при 
виконавчому комітеті міської ради, 
залучення до роботи комісій, 
оргкомітетів, інших консультативно – 
дорадчих органів представників 
інститутів громадянського 
суспільства. 

протягом 
2018 року 

Структурні підрозділи міської 
ради 
 

5. Сприяти розвитку волонтерської та 
благодійної діяльності у сфері 
соціальної допомоги, підтримки та 
реабілітації, соціальної профілактики, 
охорони здоров’я, охорони 
навколишнього природного 
середовища. 

протягом 
2018 року 

Структурні підрозділи міської 
ради 
 
 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан     
  
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                     

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 31.07.2018                                                                                                    №172  
 
Про надання статусу дитини-сироти 

ХХХХХХХХ встановлення 
опіки та призначення опікуна над ним 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» 
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 
Цивільного кодексу України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 
37, 42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866, розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської 
міської ради від 27.07.2018 р., заяву Каліновської О.Я про встановлення опіки над 
малолітньою дитиною, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХХХХХХ, мати якого померла 
ХХХХХХХХХ, а батько записаний відповідно до ч.1 статті 135 Сімейного 
кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
ХХХХХХХХ). 

 
2. Встановити опіку над малолітнім ХХХХХХХ та призначити опікуном над ним 

Каліновську Ольгу Яковлівну, ХХХХХХХХХХ. 
 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток малолітнього ХХХХХХХХХХХ на опікуна Каліновську О.Я. 
 

4. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини-сироти 
ХХХХХХХ та щорічно до 31 липня готувати звіт про стан утримання і виховання 
дитини в сім’ї опікуна Каліновської О.Я. 
 

5. Рекомендувати: 
5.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатюк О.І.) щорічно до 
25 липня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію 
про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна 
Каліновської О.Я. та підопічного ХХХХХХХХХ 
 



 

 

5.2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 
(Ковбан М.О.) здійснювати призначення та виплату державної соціальної 
допомоги на дитину-сироту у межах видатків, передбачених у державному 
бюджеті. 
 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 

 
 
Міський голова                                                                          А. О. Душко  
 
 
Керуюча справами виконкому                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток до 
рішенням виконавчого комітету 
від 31.07.2018 р. № 172 

 
 

ВИСНОВОК 
служби у справах дітей Баранівської міської ради 

про надання статусу дитини-сироти  
Каліновському Д.М. та призначення опікуна над ним  

 
 27 липня 2018 р. до служби у справах дітей міської ради із заявою звернулася 
Каліновська Ольга Яковлівна, ХХХХХХХХ, щодо встановлення статусу дитини-сироти 
та призначення її опікуном над її внуком, ХХХХХХХХХ мати якого – Хільчук Галина 
Юріївна, померла ХХХХХХХХ та надала для цього всі необхідні документи.  
 Батько малолітнього ХХХХХХХ записаний відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного 
кодексу України (витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про 
народження із зазначенням відомостей про батька ХХХХХХХ. виданий відділом 
реєстрації актів цивільного стану Баранівського районного управління юстиції 
Житомирської області). 
 Станом на 27.07.2018 р. службою у справах дітей міської ради підготовлено пакет 
документів для надання статусу дитини-сироти малолітньому ХХХХХХ 
 Малолітній ХХХХХХ після смерті матері проживає разом з заявницею 
Каліновською О.Я., має намір проживати там і надалі та не заперечує, щоб бабуся була 
його опікуном, про що написав письмову згоду. 
 Згідно акту обстеження матеріально-побутових умов проживання заявниці та 
поданих документів з’ясовано, що вона в змозі забезпечити належні умови для 
утримання, виховання та розвитку підопічного ХХХХХ і може виконувати обов’язки 
опікуна. 
 Каліновська О.Я. обізнана із порядком та умовами встановлення опіки, правами та 
обов’язками опікуна, правовими наслідками встановлення опіки, порядком здійснення 
контролю за умовами утримання та виховання підопічної дитини. 
 Враховуючи вищезазначене, відповідно до Порядку провадження органами опіки 
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, служба у справах дітей вважає за 
необхідне надати статус дитини-сироти малолітньому ХХХХХХ та призначити 
Каліновську Ольгу Яковлівну, жительку ХХХХХХХХ опікуном над дитиною. 
 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей                                                             І.В. Кучинська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 31.07.2018                                                                                                    № 173 
 
Про хід виконання рішення виконавчого комітету 
від 31.01.2018 №6 «Про стан утримання та  
виховання малолітньої дитини» 
 

Враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при 

виконкомі Баранівської міської ради від 27.06.2018 року №2, керуючись ст. 150 

Сімейного кодексу України, ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства», п.2 ст. 12 

Закону України «Про освіту», п.5 ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», 

ст. 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст. 34 

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

ради 
  
 

ВИРІШИВ: 
 
 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради щодо 
ухилення Христюк М.С. та Христюк В.М. від виконання своїх батьківських 
обов’язків щодо виховання малолітньої дитини ХХХХХХХХХХ.  
 

2. Головному спеціалісту юрисконсульту відділу юридичної та кадрової роботи 
міської ради (Лисюк І. І.) спільно із службою у справах дітей міської ради 
(Кучинська І. В.) звернутися із заявою до Баранівського районного суду з метою 
необхідності проведення медичного обстеження батьків Христюк В.М., Христюк 
М.С. та дитини ХХХХХХ у примусовому порядку. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Л.Л. Куцан. 

 
 
 

Міський голова                                                                          А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                            Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
від 31.07.2018 р. № 173 

ВИСНОВОК 
служби у справах дітей Баранівської міської ради  

щодо ухилення Христюк М.С. та Христюк В.М. від виконання своїх батьківських 
обов’язків щодо виховання малолітньої дитини ХХХХХХ.  

 
 На виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 31.01.2018 №6, від 
26.06.2018 №151, рішення опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради 
(протокол №11 від 10.05.2018), рішення комісії з питань захисту прав дитини при 
виконкомі міської ради (протокол №2 від 27.06.2018) службою у справах дітей проведена 
відповідна робота та здійснено комплекс заходів щодо захисту прав та законних інтересів 
малолітньої дитини ХХХХХХХХ, яка проживає в сім’ї Христюка М. С., ХХХХХХХ та 
Христюк В. М., ХХХХХХ. 
           Батьки малолітньої ХХХХХХХХ ухиляються від виконання належним чином 
батьківських обов’язків, що проявляється в незабезпеченні їй належного медичного 
обстеження та лікування з моменту її народження, ненаданні можливості здобути 
загальну середню освіту, неадекватному фізичному впливі на дитину, в чому вбачаються 
ознаки фізичного насильства. Зазначені обставини підтверджені документально.  
 За інформацією зазначеній у висновку про результати розгляду рапорта інспектора 
з ювенальної превенції сектору превенції Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП 
ГУНП в Житомирській області капітана поліції Погорілого Р.В. з’ясовано, що медичними 
працівниками, які здійснювали огляд новонародженої ХХХХХ були виявлені ХХХХХ. 
Разом з тим, у медичній довідці, виданій закладом охорони здоров’я, у якому народилася 
ХХХХХХХХ., наданої для медпрацівника, який обслуговує с. Рогачів, було зазначено, 
що в дитини ХХХХХХХХХ. Пропозиція медпрацівників провести повне медичне 
обстеження ХХХХХХХ батьками була проігнорована. В результаті цього стан здоров’я 
дитини залишився нез’ясованим. Вроджену хворобу ХХХХХХ дитині батьки не лікують. 
Крім того, необхідні щеплення зроблені жодного разу не були. Проте у виписці з 
протоколу ХХХХХХХХ зазначено що ХХХХХХХХ за станом здоров’я може відвідувати 
навчальний заклад без профілактичних щеплень у зв’язку з відмовою батьків на їх 
проведення. 
 З 01.09.2017 р. ХХХХХ була зарахована до ХХХХХХХ., однак відвідувала 
навчальний заклад з початку навчального року лише шість днів, в подальшому батьки 
відмовилися відводити дитину до школи без поважного на те пояснення. При спробі 
працівниками управління надання соціальних послуг міської ради, виконуючим 
обов’язки старости ХХХХХХХХХХХ, інспектором відділення поліції та 
медпрацівниками здійснити обстеження умов проживання вказаної сім’ї, з’ясування 
обставин неналежного догляду та виховання, причин нездійснення належного лікування 
вроджених хвороб та невідвідування дитиною школи батьки перешкоджали у здійсненні 
такого обстеження, не впустили комісію до будинку, пояснюючи це неправдоподібними 
причинами. При цьому батьки дитини поводила себе нервово. Таким чином, умови 
виховання та проживання дитини в сім’ї залишились нез’ясованими.   
 Так як в діях батьків дитини вбачався склад адміністративних правопорушень 
передбачених ст. 184 КУпАП інспектором ювенальної превенції відділення поліції 
Погорілим Р.В. на них були складені протоколи за невиконання батьками обов’язків по 
вихованню дітей. 
 В подальшому управлінням соціального захисту населення міської ради, відділом 
освіти, дирекцією школи, відділенням поліції, старостатом, службою у справах дітей 
було вжито ряд заходів щодо залучення дитини до навчального процесу, можливості її 
повного обстеження та лікування, покращення напруженої психологічної атмосфери в 
сім’ї, описані в висновках служби у справах дітей, інспектора ювенальної превенції 



 

 

відділення поліції, рішеннях виконавчого комітету, опікунської ради та комісії з питань 
захисту прав дитини, проте ситуація залишається незмінною без видимої перспективи на 
вирішення. 
 Також, надходили усні, в тому числі, письмові скарги мешканців села на ім’я 
міського голови щодо агресивних, неадекватних дій Христюк В.М. відносно своєї дитини 
ХХХХХ та інших дітей в селі.    
 Враховуючи ситуацію, що склалася виявлені грубі порушення зі сторони батьків 
чинного законодавства щодо належного догляду, виховання, порушення законних прав 
та інтересів дитини, зокрема: 
- стаття 6 Закону України «Про охорону дитинства» - «Батьки або особи, які їх 
заміняють, несуть відповідальність за порушення прав і законних інтересів дитини на 
охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від 
виконання батьківських обов’язків відповідно до закону»; 
- Закон України «Про освіту»: п. 2 статті 12 «Повна загальна середня освіта в 
Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, 
визначених законодавством, як правило, в закладах освіти»; п. 4 статті 12 «Початкова 
освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року 
виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж 
навчального року»; п. 3 статті 55 «Батьки здобувачів освіти зобов’язані сприяти 
виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею 
результатів навчання»;     
- Закон України «Про загальну середню освіту»: п.5 статті 6 «Відповідальність за 
здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, або навчальні 
заклади, де вони виховуються»; п. 2 статті 29 «Батьки або особи, які їх замінюють, 
зобов'язані: - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої 
освіти за будь-якою формою навчання; - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний 
стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; п. 3 статті 
47 «Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми 
дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх 
батьківських прав»; 
- Сімейний кодекс України: п. 2 статті 150 «Батьки зобов'язані піклуватися про 
здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток»; п. 3 статті 150 «Батьки 
зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її 
до самостійного життя»; 
- стаття 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» - 
«Громадяни України зобов'язані піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не 
шкодити здоров'ю інших громадян»; 
- стаття 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» - «Громадяни зобов'язані піклуватися про своє здоров'я та 
здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян». 
 Виходячи з вищевикладеного, з метою недопущення подальшого порушення прав 
та законних інтересів малолітньої ХХХХХХХХ, проведення відповідного медичного 
обстеження та необхідного лікування дитини, залучення її до навчального процесу, 
вичерпавши всі можливі законні способи впливу на неадекватну по відношенню до своєї 
дитини поведінку батьків, керуючись ст. 181 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 164, 170 Сімейного кодексу України, ст. 66 Закону 
України «Про освіту», ст. ст. 2,6 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» вважаємо за необхідне звернутися з відповідною заявою 
до Баранівського районного суду з метою необхідності проведення медичного 
обстеження батьків Христюк В.М., Христюк М.С. та дитини ХХХХХХ у примусовому 
порядку. 
Начальник служби у справах дітей                                                       І.В. Кучинська 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №174 

 

Про призупинення дії договору  
на розміщення зовнішньої  
реклами №31 від 14.02.2018р. 
 

Розглянувши заяву ФОП Сидорівського В.М. про призупинення дії договору на 
розміщення зовнішньої реклами №31 від 14.02.2018р. 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», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 

 

1.Призупинити дію договору ФОП Сидорівського Віктора Миколайовича №31 від 
14.02.2018р. на розміщення зовнішньої реклами у зв’язку з її відсутністю, до її 
відновлення. 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

31.07.2018                                                                                                                           №175 

 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасової споруди 
мобільної кав’ярні «Атом» 
 

Розглянувши заяву про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
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», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл: 
1) ФОП Марчук Ірині Петрівні, яка проживає по ХХХХХХХ місце розташування 
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності мобільної 
кав’ярні «Атом» по вул. Звягельська, 3а, у м. Баранівка. 

2. Зобов’язати Марчук І.П.: 
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначеної 
тимчасової споруди будівельним нормам у відділі містобудування та 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 
тимчасової споруди. 
3)укласти договір тимчасового використання місця розташування тимчасової 
споруди. 

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з   
    питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.07.2018                                                                                                                 № 176 
 

Про затвердження заходів  
щодо проведення свята в 
селищі Полянка  

 

 З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  проведення  на території 
Баранівської громади свята в селищі Полянка, керуючись  ст.34 та пп.3 п.б ч.1 ст.38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Затвердити заходи щодо проведення свята в селищі Полянка, що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
свята в селищі Полянка у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі (Савчук В. А.) забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

4. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком.  

5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів в межах кошторисних призначень.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.    

 

Міський голова                                                                          А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                            Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 31.07.2018  № 176 

 Заходи  

щодо проведення свята в селищі Полянка 

1. Забезпечити підготовку та проведення свята в селищі Полянка культурно-
розважальних заходів. Свято провести 26 серпня 2018 року на території старостинського 
округу в селищі Полянка. 

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                  та спорту міської ради, відділ освіти 
                                                                                  міської ради, в. о. староста селища 
                                                                                  Полянка 
                                                                                  До 26 серпня 2018 року 
2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської 
громади свята в селищі Полянка за участю художньої самодіяльності будинку культури 
смт. Полянка, артистів міського Будинку культури ім. А. Пашкевича, аматорські 
колективи територіальної громади. 

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                  та спорту міської ради, 
                                                                                  в. о. старости Полянківського 
                                                                                  старостинського округу 
                                                                                  До 26 серпня 2018 року 
3.Організувати виставку народних умільців селища.  

                                                                                  Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                  та спорту міської ради 
                                                                                  в. о. старости Полянківського 
                                                                                  старостинського округу 
                                                                                  До 26 серпня 2018 року 
4. Виготовити та розповсюдити оголошення. 

                                   Відділ діловодства 
                                                                                 та організаційної роботи міської ради 
                                                                                 До 26 серпня 2018 року 
5. Організувати роботу польової кухні. 

                                                                     Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                     комунального господарства 
                                                                     міської ради 
                                                                     26 серпня 2018 року 

6.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди проведення свята в селищі Полянка. 

                                                                                 Відділ діловодства 
                                                                                 та організаційної роботи міської ради 
                                                                                 До 26 серпня 2018 року 

 

Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан 



 

 

                                                                               Додаток  

 до рішення виконкому  

від 31.07.2018  №176 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та проведення  на території Баранівської громади свята в селищі 
Полянка  

САВЧУК 

Василь Андрійович                               заступник міського голови, голова   

                                                                робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                            керуючий справами виконкому, заступник голови 

                                                                робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                   головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                               відділу діловодства та організаційної 

                                                               роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                  комунального господарства  

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                     начальник відділу діловодства та  

                                                                  організаційної роботи 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                         начальник відділу освіти  

 

Ільчук 

Любов Володимирівна                           в. о. старости Полянківського старостату 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                    начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  

                                                                 спорту  



 

 

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                            директор міського Будинку дитячої творчості    

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                           начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                та закупівель 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
31.07.2018                                                                                                    № 177 
 

Про затвердження заходів  
щодо проведення свята в  
селі Марківка 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  на 
території Баранівської громади свята в селі Марківка, керуючись  ст.34 та пп.3 п.б ч.1 
ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради   

В И Р І Ш И В:   

1. Затвердити заходи щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селі 
Марківка, що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення  на території Баранівської громади 
свята  в селі Марківка у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади свята в 
селі Марківка (Савчук В. А.) забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

4. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком.  

5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчук.    

 

Міський голова                                                                                А. О. Душко  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 31.07.2018  № 177 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селі Марківка 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селі 
Марківкакультурно-розважальних заходів. Свято провести 28 серпня 2018 року на 
території старостинського округу в селі Марківка біля будинку культури. 

                                                                        Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                                                   та спорту міської ради, відділ освіти 

                                                                        міської ради, в. о. старости сіл 
                                                              Марківського старостату 

                                                            До 28 серпня 2018 року 
2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської 
громади свята в селі Марківка за участю художньої самодіяльності будинку культури с. 
Марківка, артистів міського Будинку культури ім. А. Пашкевича. 

                                                                       Відділ культури, сім’ї, молоді  
                                                           та спорту міської ради, 

                                                 в. о. старости сіл 
                                                              Марківського старостату 

                                                           До 28 серпня 2018 року 
3. Забезпечити придбання призів, вручення подяк та грамот. 

                                                                    Відділи: культури, сім’ї, молоді  
                                                       та спорту міської ради, діл 
                                                         До 28 серпня 2018 року 

4. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                                          Відділ діловодства 

                                                                                                та організаційної роботи  
                                                                                                міської ради 
                                                                                                До 24 серпня 2018 року 
5.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення на території Баранівської громади свята в селі Марківка.   

                                                            Відділ діловодства 
                                                                     та організаційної роботи  

                                                міської ради 
                                                                   До 14 серпня 2018 року 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

                                                                           



 

 

                                                                                                      Додаток  

                                                                                                          до рішення виконкому  

                                                                                                      від 31.07.2018  № 177 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята  

в селі Марківка 

САВЧУК 

Василь Андрійович                               заступник міського голови, голова   

                                                                робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                            керуючий справами виконкому, заступник голови 

                                                                робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                   головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                               відділу діловодства та організаційної 

                                                               роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                  комунального господарства  

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                     начальник відділу діловодства та  

                                                                  організаційної роботи 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                         начальник відділу освіти  

 

ВІТЮК 

Володимир Васильович                           в. о. старости Марківського старостату 

 

ОШАТЮК 

Надія Богданівна                                    начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  

                                                                 спорту  



 

 

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                            директор міського Будинку дитячої творчості    

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                           начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                та закупівель 

 

Керуючий справами виконкому                                              Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   


