
 

 

 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.03.2019                                                                                                                             № 64 
 
Про план роботи 
виконавчого комітету  
міської ради на  
ІІ квартал 2019 року 

  
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Куцан Л. Л. 

про план роботи виконавчого комітету на другий квартал 2019 року, керуючись ст.27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на другий квартал 2019 року згідно з 
додатком. 

2. Делегувати міському голові А. О. Душку право вносити оперативні зміни та доповнення 
до плану роботи виконкому міської ради (при необхідності). 

3.  Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити виконання визначених 
заходів у встановлені терміни. 

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

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           рішення  
                                                                                                    виконавчого комітету  

                                                                                              від 29.03.2019 № 64 
 

 
ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 
на  ІІ квартал  2019 року 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

1. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

1. Про підсумки виконання міського 
бюджету за І квартал 2019 року 

26 квітня О. В. 
Василевський 

О. В. 
Василевський 

2. Про роботу відділу культури, сім’ї, 
молоді та спорту міської ради 

26 квітня Н. Б. Ошатюк Н. Б. Ошатюк 

3. Про підсумки роботи КП «Баранівка 
міськводоканал» за І квартал 2019 року 

26 квітня Ю. С. Деревянко Ю. С. Деревянко 

4. Про роботу управління соціального 
захисту населення Баранівської міської 
ради  
 

30 травня В. О. Цицюра В. О. Цицюра  

5. Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку за І квартал 2019 
року 

30 травня Л. А. Цимбалюк Л. А. Цимбалюк 

6. Про роботу відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності міської ради 

30 травня О. Г. Шевчук О. Г. Шевчук 

 7. Про проведення на території об’єднаної 
територіальної громади місячника 
санітарної очистки та благоустрою 

26 червня С. А. Виховський  С. А. Виховський 

8. Про роботу відділу освіти Баранівської 
міської ради 

26 червня Р. З. Николишин Р. З. Николишин 

2. Перелік рішень для перевірки їх виконання в порядку контролю: 

- Рішення виконкому міської ради 
  

3. Організаційно-масові заходи: 
1.  Підготовка та проведення 

Міжнародного дня пам’яті жертв 
радіаційних аварій і катастроф 
 

26 квітня Куцан Л. Л. 

Цицюра В. О. 

Ошатюк Н. Б. 

 



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 2. Підготовка та проведення Дня пам’яті та 
примирення, присвяченого пам’яті 
жертв Другої світової війни та Дня 
Перемоги  

8-9 травня Савчук В. А. 

Ошатюк Н. Б. 

  
  
  

 3. Підготовка та свята до Дня матері (на 
базі Берестівського старостинського 
округу) 

12 травня Савчук В. А. 

Ошатюк Н. Б. 

Закусило Н. І. 

  

 4. Підготовка та проведення заходів по 
відзначенню Дня Європи в Україні 

18 травня Савчук В. А. 

Ошатюк Н. Б. 

  

 5. Підготовка та відзначення Дня 
вишиванки 

16 травня Ошатюк Н. Б. 

 

10.  

6. Підготовка та проведення заходів до Дня 
Героя 

23 травня Савчук В. А. 

Ошатюк Н. Б. 

11.  

7.  Участь у підготовці та проведенні 
заходів до Міжнародного дня захисту 
дітей 

1червня Савчук В. А. 

Кучинська І. В. 

 

8. Підготовка та проведення Свята Трійці 
(Дня села Смолдирів) в рамках 
відзначення 50-річчя створення 
народного фольклорного колективу 
«Льонок» 

10 червня Савчук В. А. 

Ошатюк Н. Б. 

Гайдайчук М. В. 

 

 9. Підготовка та проведення Дня скорботи 
та вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні 
 
 

22 червня 

 

 

 

Ошатюк Н. Б. 

Шляхтенко В. В. 

 

 

 

 10. Підготовка та проведення Дня  
Конституції України та Дня молоді 

28 червня Ошатюк Н. Б. 

Шляхтенко В. В. 

 

 11. Забезпечити проведення засідань 
комісій виконкому (адміністративної, 
житлової, з питань захисту прав дітей, 
по розгляду звернень громадян щодо 
надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям Баранівської міської 
ОТГ), опікунської ради органу опіки та 
піклування  

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 

 12. Прийом громадян з особистих питань, 
розгляд їх звернень 

Протягом 
кварталу 

Посадові особи 
апарату міськради 

 
 
 
 



 

 

 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико
нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 
 
 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 1. Інформування населення через засоби 
масової інформації про діяльність 
виконавчого комітету  
 

Протягом 
кварталу 

Пилипко Л. О.  

 
 
Керуючий справами виконкому                                                                               Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.03.2019                                                                                                                             № 65 
 
Про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради протоколів 
про адміністративні правопорушення 
у 2018 році 
 

Керуючись пунктом 4 частини «б» статті 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки розгляду адміністративною 
комісією виконкому міської ради протоколів про адміністративні правопорушення у 2018 
році, виконавчий комітет міської ради   

 
ВИРІШИВ: 

1. Звіт про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради 
за 2018 рік, що додається, взяти до відома. 

2. Голові адміністративної комісії (Кокітко Н.В.) забезпечити: 
 
1) проведення роз’яснювальної роботи серед населення Баранівської міської ради щодо 

адміністративних правопорушень та відповідальність за їх вчинення через офіційний 
сайт міської ради; 

2) висвітлювати результати розгляду протоколів про адміністративні правопорушення на 
офіційному сайті міської ради; 

3) при надходженні адміністративних матеріалів своєчасно направляти на розгляд 
адміністративної комісії; 

4) не допускати порушень термінів розгляду адміністративних справ, розглядати їх у 
відповідності до чинного законодавства; 

5) активізувати роботу по виявленню порушень пов’язаних із порушенням правил 
благоустрою на території об’єднаної громади. 

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

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



 

 

 
 

Додаток  
до рішення виконкому 

                                                                                                                 від 29.03.2019 № 65 
 

ЗВІТ 
Про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

міської ради за 2018 рік 
 

у звітному періоді 2018 року відбулося 66 засідань адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті міської ради, на розгляд яких, у відповідності до статті 218 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, надійшло  11 адміністративних справ, а саме: 

 
стаття 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» – 7 справ; 
стаття 212-1 КУпАП «Повідомлення неправдивих відомостей державним органам 

реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини» –  3 справи; 
частина 2 статті 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями тютюновими виробами» –  1 справа. 
 
За розглянутими  адміністративним справами притягнуто  до  адміністративної 

відповідальності 2 особи, та оштрафовано. 
 
За розглянутими справами накладено штраф на загальну суму 867,00 грн., (вісімсот 

шістдесят сім гривень 00 коп.). 
 
Слід зазначити, що більшість протоколів складено працівниками благоустрою 

Подільської районної в м. Києві державної адміністрації на осіб, які зареєстровані на території 
об’єднаної територіальної громади, але фактично не проживають за даними адресами. 

 
Членам адміністративної комісії та спеціалісту виконавчого комітету щодо зав’язків з 

громадськістю через офіційний сайт міської ради: http://mrada-baranivka.gov.ua/ необхідно 
посилити роз’яснювальну роботу  серед населення щодо адміністративних правопорушень та 
відповідальності за їх вчинення, результати розгляду протоколів про адміністративні 
правопорушення з фотоматеріалами висвітлювати на офіційному сайті міської ради. 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

 
29.03.2019                                                                                                                               № 66 
 
Про проведення на території  
об’єднаної територіальної  
громади місячника санітарної  
очистки та благоустрою 

 
З метою приведення території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

в належний санітарний стан та поліпшення стану довкілля, керуючись законами України «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В:  
  
1. Провести з 1 по 30 квітня 2019 року місячник санітарної очистки та благоустрою території 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
2. Провести 13 квітня 2019 року суботник за участі громадян міста, селища та сіл, які входять 
в склад Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
3. Затвердити заходи щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади місячника санітарної очистки і благоустрою території, що додаються. 
4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій та в. о. старост Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади: 
1) привести в належний санітарний стан прилеглі території; 
2) упорядкувати клумби, які знаходяться на прилеглих територіях адміністративних будинків; 
3) забезпечити посів, висадку квітів, посадку дерев та декоративних кущів на клумбах; 
4) організувати проведення суботників по благоустрою. 
5. Керівнику ОСББ «Надія» (Полюшкевич О. В.) звернутися до голів вуличних та будинкових 
комітетів щодо залучення жителів міста до робіт з наведення належного санітарного стану 
прибудинкових та прилеглих до будинків територій.  
6. Рекомендувати керівникам підприємств, фізичним особам підприємцям біля об’єктів 
торгівлі забезпечити упорядкування території (прибирання, фарбування, облаштування 
сміттєвих баків, упорядкування клумб тощо), що прилягає до їх об’єкта торгівлі в радіусі  
15 м.  
7. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.) забезпечити організацію щодо виконання вищезгаданих заходів та щотижня інформувати 
керівництво міськвиконкому про хід їх виконання. 
 8. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради №52 від 29.03.2018 
«Про проведення на території об’єднаної територіальної громади місячника санітарної 
очистки та благоустрою». 
 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука.   



 

 

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



 

 

 
                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішення виконкому 
                                                                                                                           від 29.03.2019 № 66  

ЗАХОДИ   
 

щодо проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
місячника санітарної очистки і благоустрою території  

 
1.Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської міської ОТГ заходів 
місячника санітарної очистки та благоустрою території, спрямованих на поліпшення стану 
навколишнього природного середовища, а саме: озеленення і благоустрій території громади, 
очищення водних джерел, збереження природно-заповідних та інших об’єктів благоустрою. 
Встановити на території Баранівської міської ОТГ два санітарних дня – четвер та п’ятниця. 
                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                 комунального господарства міської ради  
                                                                 Протягом квітня 2019 року  

2. Забезпечити проведення суботника за участі громадян міста, селища та сіл, які входять в 
склад Баранівської міської ОТГ. 
                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                 комунального господарства міської ради 
                                                                 квітень 2019 року   

3. Провести прибирання та благоустрій міських, сільських, селищного кладовищ, які 
знаходяться на території Баранівської міської ОТГ. 
                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                 комунального господарства, 
                                                                 в. о. старост старостинських округів  

                                                                  До 28 квітня 2019 року   
4. Провести благоустрій території біля пам’ятних знаків загиблим воїнам, інших пам’ятників, 
пам’ятних знаків та братських могил.    
                                                                 Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                 комунального господарства міської ради, 
                                                                 в. о. старост старостинських округів  
                                                                 Постійно  

5. Забезпечити наведення належного санітарного стану на сміттєзвалищах. Здійснити заходи 
щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ.                                                                                                                
                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                 комунального господарства міської ради, 
                                                                 в. о. старости старостинських округів  

                                                                  Протягом квітня 2019 року    
6. Провести розчистку й упорядкування берегів річок та природних джерел, наявних на 
території Баранівської міської ОТГ. 
                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                 комунального господарства міської ради, 
                                                                 в. о. старост старостинських округів  

                                                                  Протягом квітня 2019 року   
7.Провести очистку мереж зливової каналізації, водостічних канав та інших природних і 
штучних споруд відведення дощових і талих вод.                                                                                                  
                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                 комунального господарства міської ради, 
                                                                 в. о. старост старостинських округів  

                                                                  Протягом квітня 2019 року   



 

 

8. Організувати проведення санітарної очистки та благоустрою парків та стадіонів, зокрема, 
підрізання дерев та посадку саджанців. 
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства міської ради, 
                                                                  в. о. старост старостинських округів, 

                                                                   директор міського           
                                                                   стадіону  
                                                                   До 8 квітня 2019 року 
9. Зобов’язати жителів громади провести упорядкування територій біля їхніх приватних 
помешкань та постійно проводити рейди-перевірки вулиць на предмет дотримання Правил 
благоустрою та санітарного стану. Активізувати діяльність осіб, уповноважених складати 
протоколи про адміністративні правопорушення. 
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства міської ради, 
                                                                  в. о. старост старостинських округів 

                                                                   Протягом квітня 2019 року   
10. Проводити підрізання дерев, які перешкоджають руху пішоходів по тротуарах, та 
видалення старих дерев, що втратили свої функції і несуть загрозу для життєдіяльності людей.                         
                                                                   Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                  комунального господарства міської ради, 
                                                                  в. о. старост старостинських округів 

                                                                   Постійно  
 
11.Забезпечити посів, висадку квітів, посадку дерев та декоративних кущів на клумбах біля 
об’єктів соціальної сфери громади. Придбати за рахунок коштів міського бюджету саджанці 
дерев, кущів, насіння та розсаду квітів.  
                                                                    Відділ фінансів міської ради, 
                                                                    відділ благоустрою та житлово- 
                                                                   комунального господарства міської ради 
                                                                   в. о. старост старостинських округів 
                                                                   До 8 квітня 2019 року    

12.Провести санітарну очистку вулиць міста, селища та сіл, здійснити ямковий та поточний 
ремонт доріг (у межах відповідних кошторисних призначень), заміну пошкоджених дорожніх 
знаків, поновити дорожню розмітку, провести ремонт мереж вуличного освітлення.                                     

                                                     Відділ фінансів міської ради, 
                                                                    відділ благоустрою та житлово- 
                                                                   комунального господарства міської роади 
                                                                   в. о. старост старостинських округів 
                                                                   До 8 квітня 2019 року    
13.Спільно з Баранівським районним центром зайнятості проводити роботу щодо залучення 
до громадських робіт з благоустрою міста, селища та сіл безробітних, які перебувають на 
обліку в РЦЗ (за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття та співфінансування з міського бюджету). 

                                                                    Управління фінансів міської ради, 
                                                     відділ благоустрою та житлово- 

                                                                   комунального господарства міської ради, 
                                                                   в. о. старост старостинських округів 

                                                                    Протягом 2019 року   
14.Провести фарбування огорож, побілку бордюрів, тротуарів у центральній частині міста та 
на підвідомчих територіях громади. 

                                                       Відділ благоустрою та житлово- 
                                                       комунального господарства міської ради, 

                                                                    в. о. старост старостинських округів 



 

 

                                                                    До 8 квітня 2019 року    
15. Провести ремонт, облаштування, чистку й дезінфекцію громадських колодязів (за 
наявності відповідного фінансування).  

                                                       Відділ благоустрою та житлово- 
                                                       комунального господарства міської ради, 

                                                                    в. о. старости старостинських округів 
                                                       Квітень-травень 2019 року   

16. Щотижня проводити рейди-перевірки за станом виконання заходів місячника санітарної 
очистки та благоустрою території громади .  
                                                                    В.А.Савчук – заступник міського     
                                                                    голови з питань діяльності  
                                                                    виконавчих органів ради 
                                                                    Протягом квітня 2019 року 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 
29.03.2019                                                                                                                         № 67 
 
Про затвердження заходів до 
Міжнародного дня пам’яті жертв 
радіаційних аварій і катастроф 
 
              З метою проведення на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади заходів до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, 
керуючись ст.34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», виконавчий комітет міської ради   
В И Р І Ш И В:   
 

1. Затвердити План заходів до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і 
катастроф, що додається. 

 
2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) та управлінню 

соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити організацію 
проведення вище зазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради  В. А. Савчука.     
 

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



 

 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                      рішення виконкому 
                                                                                                      від 29.03.2019 № 67 
   

План заходів  
до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 

 
 
1. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, одиноких 
пенсіонерів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилити увагу до 
повсякденних потреб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, зокрема, 
щодо поліпшення їх соціального забезпечення, вишукати можливості для надання їм 
матеріальної допомоги. 
        Управління соціального захисту населення 
                                                                                   та відділ фінансів міської ради, 
                                                                                   в. о. старост 
                                                                                   Постійно. 
 2. Спільно з громадською організацією «Чорнобиль-94» провести зустрічі з ліквідаторами 
аварії на ЧАЕС та постраждалими від наслідків Чорнобильської катастрофи з метою 
виявлення соціальних проблем та вжиття заходів щодо їх розв’язання.   
                                                                                   Управління соціального захисту населення 
                                                                                   міської ради, 
                                                                                   в. о. старост 
                                                                                   Квітень 2019 року 
3.При наявності відповідних коштів забезпечити надання матеріальної допомоги ліквідаторам 
аварії на ЧАЕС та вдовам загиблих і померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.  
       Управління соціального захисту населення 
                                                                                   та відділ фінансів міської ради, 
                                                                                   в. о. старост 
                                                                                   Постійно 
 4.Забезпечити проведення благоустрою території, прилеглої до пам’ятного знаку 
ліквідаторам Чорнобильської катастрофи.                               
                                                                                    Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                    комунального господарства міської ради 
                                                                                    До 15 квітня 2019 року 
5. З метою вшанування жертв Чорнобильської катастрофи провести покладання квітів біля 
пам’ятного знаку ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. 
                                                                                    Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                    міської ради 
                                    26 квітня 2019 року 
 6.Вручити ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які проживають на території Баранівської міської 
ОТГ, квіти з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, 
нагородити грамотами кращих активістів громадської організації «Чорнобиль94».                                     
                                                                                     Відділ діловодства та організаційної    
                                                                                     роботи міської ради     
                                                                                     26 квітня 2019 року 
7.Організувати тематичні фотовиставки в закладах культури.                      
                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту  
                                                                                     міської ради 
                                                                                     Квітень 2019 року 
8. Провести конкурс на кращий тематичний твір та малюнок. 
                                                                           Відділ освіти міської ради 
                                                                                      Квітень 2019 року  



 

 

 9.Організувати та провести в навчальних закладах Баранівської міської ОТГ круглі столи, 
уроки пам’яті, тематичні книжкові виставки, фотовиставки, конкурси літературних творів, 
плакатів, малюнків, літературних композицій на тему Чорнобильської трагедії.     
                                                                                      Відділ освіти міської ради 
                                                                                      Квітень 2019 року  
10.Провести спортивні заходи з нагоди вшанування жертв Чорнобильської катастрофи.  
                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                     міської ради  
                                                                                     Протягом 2019 року 
11. Забезпечити відзначення Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 
 
                                                                                     Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту 
                                                                                     міської ради  
                                                                                     14 грудня 2019 року 
 
12. Забезпечити висвітлення через засоби масової інформації про проведення заходу. 
                                                                                     Відділ діловодства та організаційної  
                                                                                     роботи міської ради 
                                                                                     Квітень 2019 року 
     
  
Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №68 

Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування ХХХХХХ 
 

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 подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 27.03.2018 р. та 
враховуючи рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради від 27.03.2019р.,  виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХ, мати якої 
позбавлена батьківських прав 06.02.2019 року (рішення Баранівського районного суду 
від 06.02.2018 року), а батько записаний відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу 
України (витяг з ДРАЦСГ про державну реєстрацію народження №00018425360 від 
26.07.2017р. виданий Баранівським РВ ДРАЦС ГТУЮ у Житомирській області). 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 

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

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

29.03.2019                                                                                                                           №69 

Про погодження дозволу  
на будівництво  

Розглянувши заяву громадянина 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 Ємельяновій Вірі Олександрівні будівництво на власній земельній ділянці за 
адресою: ХХХХХХХХХХ. 
2. Зобов’язати Ємельянову В.О., замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
ХХХХХХХХХ у відділі містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

29.03.2019                                                                                                                           №70 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасової споруди  

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 Нікітчину Сергію Анатолійовичу який проживає по ХХХХХХХХХ місце 
розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. 
Першотравенська, у м. Баранівка, біля ветеринарного кіоску-автобусна зупинка. 
2. Зобов’язати Нікітчина С.А.: 

1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезазначеної тимчасової 
споруди будівельним нормам у відділі містобудування, архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт 
прив’язки ТС з відображенням благоустрою прилеглої території (на топографо-
геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду  у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення 
тимчасових споруд; 
3)укласти договір тимчасового використання місця розташування тимчасової споруди. 

     3.  Відповідальність за належне утримання прилеглої території покласти на власника 
тимчасової споруди Нікітчина С. А. 
     4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з    
     питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    № 71 

Про надання дозволу Євсі Г.В. на укладання 
договору дарування житлового будинку 
та земельної ділянки 
 

Керуючись ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», п. 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Євси Г.В., 
враховуючи подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 27.03.2019р. та 
рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 
27.03.2019р., виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати Євсі Ганні Вячеславівні, ХХХХХХХХХХХ, дозвіл на укладання договору дарування 
житлового будинку та земельної ділянки призначеної для будівництва та обслуговування 
житлового будинку площею 0,1000 га, які знаходиться за адресою: ХХХХХХХ, на користь 
матері Райковської Тетяни Георгіївни, ХХХХХХ. 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
 Міський голова                                                                                         А. О. Душко  
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                              Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.03.2019                                                                                                              № 72 
 

Про видачу дубліката свідоцтва про 

право власності на жилий будинок 

              Розглянувши заяву щодо видачі дубліката свідоцтва про право власності на жилий 
будинок, відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Видати Олійник Ганні Павлівні дублікат свідоцтва про право власності на жилий будинок 
по ХХХХХХХХ на ім’я Присяжнюка Анатолія Йосиповича, який помер ХХХХХХХХ, замість 
втраченого, що має силу оригіналу згідно з додатком 1. 

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

 
 

Міський голова                                                                                                  А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                                   №73 
 
 
Про взяття на першочергову чергу 
квартирного обліку Лашевича М.А. 
 
            Розглянувши заяву Лашевича Миколи Анатолійовича, жителя ХХХХХХХ, учасника 
бойових дій щодо взяття на першочергову чергу квартирного обліку за місцем проживання 
для поліпшення житлових умов, додані до заяви докумннти, враховуючи висновок  житлової 
комісії  при виконавчому комітеті Баранівської міської ради (протокол №20 від  27.03.2019), 
керуючись пунктом 14 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», ст.ст. 34,36,39,45 Житлового кодексу України,  та п.15,22,44 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень 
в Українській РСР, затвердженими Постановою ради Міністрів Української РСР і Української 
Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470, Постановою від 23 
листопада 2016 року №861 «Про внесення змін по постанов Ради Міністрів УРСР і 
Укрпрофради від 11 грудня 1984 року №470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 
року №117 (із наступними змінами), ст.30 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 
Україні»,  виконавчий комітет міської ради 
 
           ВИРІШИВ: 

1. Взяти на першочергову чергу  квартирного обліку Лашевича Миколу Анатолійовича, 
як учасника бойових дій (посвідчення серії ХХХХХХХ, видане ХХХХХХ року), для 
поліпшення житлових умов, який зареєстрований за адресою: ХХХХХХХХ, за місцем 
проживання, в зв’язку з відсутністю власного житла, склад сім’ї – 1 особа. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.  

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

                                                                                                     

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                                   № 74 

 
Про зняття громадян з квартирного обліку  
при виконавчому комітеті Баранівської міської 
ради по Смолдирівському старостинському округу 
 
              Розглянувши протокол засідання житлової комісії при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради, відповідно до вимог ст.40 Житлового кодексу Української РСР, 
керуючись п.26 Правил обліку громадян, потребуючих покращення житлових умов і надання 
їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів 
Української РСР і Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. 
№470, Постановою від 23 листопада 2016 року №861 «Про внесення змін по постанов Ради 
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року №470 і Кабінету Міністрів України 
від 29 січня 2003 року №117 (із наступними змінами), ст.30 Закону України «Про місцеве  
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

              1. Зняти громадян та їх членів сім’ї з квартирного обліку при виконавчому комітеті 
Баранівської міської ради по Смолдирівському старостинському окрузі, в зв’язку з виїздом на 
постійне місце проживання до іншого населеного пункту: 

- гр.Ткачука Валерія Івановича; 
- гр.Степанюка Миколу Васильовича; 
- гр.Степанюк Тетяну Василівну; 
- гр.Тимчука Анатолія Івановича; 
- гр. Кочубея Сергія Миколайовича. 

 
                2. Зняти гр.Степанюка Івана Васильовича з квартирного обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Смолдирівському старостинському окрузі, в зв’язку з 
поліпшенням житлових умов.  
 
                3. Зняти гр.Дейнеку Василя Васильовича з квартирного обліку при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради по Смолдирівському старостинському окрузі, в зв’язку з 
відсутністю щорічної перереєстрації щодо підтвердження наявності підстав для подальшого 
перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 
           
             4. 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 

29.03.2019                                                                                                                                № 75 

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 житловому будинку в м. Баранівка вул. Пашкевича, 23 який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Пашкевича, 23-а, м. Баранівка» у 
зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
2. Присвоїти житловому будинку в с. Вірля вул. Молодіжна, 20, який належить на праві 
власності ХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Молодіжна Нова,20, с. Вірля» у зв’язку з 
впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти житловому будинку в с. Вірля вул. Молодіжна, 34, який належить на праві 
власності ХХХХХХХХХХ нову поштову адресу: «вул. Молодіжна Нова,34, с. Вірля» у зв’язку 
з впорядкуванням нумерації. 
4.Зобов’язати ХХХХХХХХХХХХХ внести зміни до інвентаризаційних та 
правовстановлюючих документів. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

29.03.2019                                                                                                                           №76 

Про погодження дозволу на  
встановлення рекламного щита  

      Розглянувши заяву Душка Олександра Анатолійовича про погодження дозволу 
встановлення рекламного щита, керуючись пп.7 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.16 
Закону України «Про рекламу», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. 
№2067, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Погодити Душку Олександру Анатолійовичу дозвіл на встановлення на власній земельній 
ділянці об’єкт зовнішньої реклами (рекламного щита 3х6 метра) за адресою: м. Баранівка вул. 
Першотравенська, 17. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А. 

 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                                   №77 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги жительці м. Баранівка 
 

Розглянувши заяву жительки м. Баранівка про надання грошової допомоги на лікування 
її чоловіка, враховуючи протокол №3 від 28.03.2019 р. засідання комісії по розгляду звернень 
громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської 
ОТГ, утворену рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, рішення 
виконавчого комітету міської ради № 42 від 01.03.2019 р «Про затвердження Положення про 
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади», керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів 
їх сімей», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1.Надати одноразову грошову допомогу жительці м. Баранівка Мильницькій Оксані Сергіївні 
на лікування чоловіка Мильницького Григорія Леонідовича за рахунок коштів загального 
фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно з додатком. 

2.Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній сумі 
10000 грн. (десять тисяч гривень) на рахунок управління соціального захисту населення 
міської ради для виплати 10000 грн. (десять тисяч гривень). 

3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчука В. А. 

 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.03.2019                                                                                                              № 78 
 

Про затвердження  

 Положення про Веб-сервіс  

«Електронні консультації» 

 
З метою інституційного забезпечення та впорядкування процесу проведення 

електронних публічних консультацій Баранівською міською радою, для безпосередньої участі 
членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись статтями 
26, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  
міської ради 

 
ВИРІШИВ:  

 
1. Затвердити Положення про Веб-сервіс «Електронні консультації» згідно з додатком. 
2. Відділу організаційно-кадрової роботи міської ради (Костецька О. Д.) створити на 

офіційному сайті міської ради розділ «Електронні консультації та опитування» з посиланням 
на веб-портал «Електронні консультації з громадськістю» з відповідними підрозділами згідно 
з напрямками Положення. Надати доступ відповідним структурним підрозділам Виконавчого 
комітету Баранівської міської ради до адміністрування веб- порталу «Е-консультації» для 
здійснення наповнення необхідною інформацією, провести навчання посадових осіб та 
надавати необхідну консультаційну допомогу. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко. 

  
Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        



 

 

                                                                                                                        Додаток 
                                                                                                                        до рішення  
                                                                                                                        виконавчого комітету 
                                                                                                                        від 29.03.2019 №78 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Веб-сервіс «Електронні консультації»  
 

Розділ 1. Загальні положення 

1.  Е-консультації проводяться на засадах добровільності, інклюзивності, відкритості, 
прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом 
пропозицій та коментарів, поданих під час їх проведення. 

2.  Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в е-консультаціях. 

3.  Е-консультації мають відкритий характер. Кожна особа, яка досягла 14 (16, 

18) -річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без 
громадянства, на законних підставах перебуває у межах громади та в законний спосіб може 
підтвердити цей факт, може взяти участь. Факт належності особи до громади підтверджується 
одною з зазначених умов: 
1.3.1 особа зареєстрована на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

1.3.2.  особа на законних підставах орендує або користується житлом в межах Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади; 

1.3.3.  особа працює в межах Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 

1.4.   Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, 
проведенням публічних консультацій, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення 
органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, 
розміщуються на веб-порталі «Е- консультації», а також можуть розповсюджуватися в засобах 
масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення. 
1.5.   Публічні консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі 
передвиборчої агітації. 
1.6.   Результати проведення е-консультацій враховуються Виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі 
1.7.     Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб- порталі «Е-
консультації» інформації, з якої  проводиться консультація та завершується у строки, 
визначені Виконавчим комітетом Баранівської міської ради. 
Також інформація про проведення консультації на веб-порталі «Е-консультації» може 
поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних 
мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої 
кількості членів громади. 
1.8.   Виконавчий комітет  Баранівської міської ради під час проведення е- консультації 
взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні 
матеріали. 

1.9.     Е-консультації проводяться у формі: 
 

- електронної консультації з громадськістю або електронного обговорення нормативно-
правового акту – це оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю 
коментування учасниками е- консультації та внесенням власних коментарів або 
оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого самоврядування з 
можливістю коментування документу учасниками е-консультації та внесенням власних 
коментарів. Електронні консультації з громадськістю або електронні обговорення 
нормативно-правових актів проводиться на веб-сервісі  “Електронні консультації з 
громадськістю”. 



 

 

1.10.      Під час проведення е-консультацій Виконавчий комітет Баранівської міської ради 
інформує про їх проведення: 

- осіб, права, свободи, інтереси чи обов’язки яких потребують визначення, 

- на яких вплине результат е-консультацій, 

- які братимуть участь у його реалізації, 

- фахівців з відповідних питань, 

- інших заінтересованих осіб. 

1.11.    Матеріали е-консультацій, оприлюднені на веб-порталі «Електронні консультації з 
громадськістю», архівуються та зберігаються суб’єктом владних повноважень не менше ніж 
п’ять років з дня прийняття рішення. 
1.12.        Строк проведення е-консультацій визначається суб’єктом владних повноважень з 
урахуванням складності питання, проекту акту, терміновості, пріоритетності, строків 
виконання завдань. 
Строк проведення е-консультацій не може становити менше 15 календарних днів, якщо інше 
не передбачено законом. Строк проведення е-консультації обчислюється з моменту 
оприлюднення. 

1.13.   Е-консультації можуть проводитися щодо: 

1.  Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для 
територіальної громади; 

2.  Програм соціально-економічного і культурного розвитку та інших програм, 
рішень стосовно стану їх виконання; 

3.  Проектів бюджету громади та звітів про його виконання; 

4.  Проектів генерального плану Баранівської громади та змін до нього, планів 
зонування територій, детальних планів території; 

5.  Проекту Стратегічного плану розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та змін до нього; 

6.  Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів, 
територій громади; 

7.  Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього 
природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в аранівській 
громаді чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови 
життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я 
мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх 
екологічної небезпеки; 

8.  Проектів Статуту територіальної громади та змін до нього; 
9.  Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для 

задоволення потреб громади, передача їх в оренду та під заставу; 
10. Програм приватизації об’єктів комунальної власності; 

11. Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 

12. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого 
значення, а також скасування такого дозволу; 

13. Питань  адміністративно-територіального   устрою,  передбачених 
законодавством; 

14. Символіки територіальної громади; 

15. Встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і 
порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено 
адміністративну відповідальність; 

16. Зміни тарифів на ЖКП, відносно яких рішення ухвалюється органом місцевого 
самоврядування; 



 

 

17. Зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті; 

18. Проектів рішень ради про зміну місцевих податків та зборів; 

19. Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та 
навчальних закладах; 

20. Визначають порядок надання адміністративних послуг; 

21. Стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за 
ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. 

Розділ 2. Ініціатори, користувачі та заінтересовані особи е-консультацій. 
2.1. Е-консультації організовує і проводить Виконавчий комітет Баранівської міської ради, 
який готує пропозиції щодо вирішення певного питання або є розробником проекту 
нормативно-правового акту, за допомогою відповідальної посадової особи структурного 
підрозділу Виконавчого комітету Баранівської міської ради, що здійснює управління веб-
порталом «Електронні консультації з громадськістю» (далі – Модератор). 
2.2. Консультаційно-дорадчі органи при Виконавчому комітеті Баранівської міської ради, 
громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, органи самоорганізації населення, профспілкові організації та організації 
роботодавців (далі - інститути громадянського суспільства) можуть ініціювати проведення е-
консультацій, шляхом подання відповідних пропозицій органу місцевого самоврядування чи 
створити е-консультацію на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». Е-
консультацію з пропозицією щодо вирішення певного питання або опитування задля 
виявлення громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування на 
веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» ініціює від інституту громадянського 
суспільства його голова. 
Ініціювати проведення е-консультацій, може також  особа, яка на законних підставах 
проживає у межах Баранівської громади та відповідає умовам частини 1.3 цього положення. 
2.3.  В е-консультаціях мають право брати участь користувачі веб-порталу «Електронні 
консультації з громадськістю», належним чином зареєстровані і ідентифіковані за допомогою 
сертифікованих сервісів ідентифікації. 
Користувачі реєструються та самостійно оновлюють відомості в особистому електронному 
кабінеті на веб-порталі. 
2.4.  З метою забезпечення відкритості та доступності інформації щодо е- консультацій, які 
проводяться Виконавчим комітетом Баранівської міської ради та їх належного інформування, 
орган місцевого самоврядування веде Інформаційний реєстр заінтересованих осіб. 
Користувач е-консультацій, який бажає увійти в категорію заінтересованих осіб для 
можливості отримання інформації про е-консультації, які проводяться Виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради, створює особистий кабінет на веб-порталі «Електронні консультації 
з громадськістю» та обирає категорії консультацій,  в яких заінтересований. 
В Інформаційному реєстрі заінтересованих осіб містяться відомості про прізвище, ім’я, по 
батькові заінтересованої особи, сфери її інтересів, контактна інформація (електронна адреса, 
засоби телефонного зв’язку). 
З метою підтримання Інформаційного реєстру заінтересованих осіб в актуальному стані 
користувач самостійно оновлює відомості в особистому електронному кабінеті на веб-
порталі «Електронні консультації з громадськістю». 
При створенні особистого електронного кабінету на веб-порталі «Електронні консультації з 
громадськістю» користувач е-консультацій подає такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, 
контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку) та надає згоду на 
обробку своїх персональних даних. 
Ведення інформаційного реєстру заінтересованих осіб здійснюється з дотриманням вимог 
Закону України “Про захист персональних даних”. 
2.5.  Учасники е-консультацій під час проведення публічних консультацій мають право: 



 

 

1)  здійснювати моніторинг процесу підготовки та прийняття рішень Виконавчим комітетом 
Баранівської міської ради, які були прийняті на основі е-консультацій; 
2)  подавати Виконавчому комітету Баранівської міської ради пропозиції та коментарі з питань 
місцевого значення, що були винесені на е-консультації; 
3)  отримувати від Виконавчого комітету Баранівської міської ради відомості та інформацію, 
що необхідна для участі в е-консультаціях, за винятком інформації з обмеженим доступом. 
 

Розділ 3. Порядок проведення електронних консультацій 
3.1.        Е-консультації проводяться шляхом: 

- оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання; 

- опитування для виявлення громадської думки; 

-  оприлюднення та збору коментарів на проект нормативно-правового акту органу місцевого 
самоврядування; 
3.2.Е-консультації організовує і проводить Виконавчий комітет Баранівської міської ради, 
який є розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення 
певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу 
виконавчого органу місцевого самоврядування (далі – Модератор). 
3.3.Виконавчий комітет Баранівської міської ради щороку складає орієнтовний план 
проведення консультацій, де включені також електронні консультації (далі 
-  орієнтовний план) з урахуванням пропозиції органів місцевого самоврядування, 
консультативно-дорадчих органів утворених при органах місцевого самоврядування, членів 
територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення. 
3.4.Виконавчий комітет Баранівської міської ради у день початку е- консультації розміщує 
інформацію про початок е-консультації на офіційному інтернет-ресурсі, а також надсилає 
електронною поштою заінтересованим особам, що включені до інформаційного реєстру 
заінтересованих осіб повідомлення про початок е-консультації. 
3.5.Авторизація на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» відбувається з 
використанням ЄЦП, Bank ID або MobileID з використанням Системи авторизації Державного 
Агентства з питань електронного урядування України також учасник е- консультацій надає 
згоду на обробку своїх персональних даних. 
3.6. Користувачі е-консультацій під час проведення е-консультацій подають коментарі у 
електронній формі, які публікуються на веб-порталі «Електронні консультації з 
громадськістю». Коментарі користувача е-консультації із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові автора оприлюднюються на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». 
3.7. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються лише коментарі, які містять 
заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив 
її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на 
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну 
лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації. 
3.8.Коментарі, що надійшли під час е-консультацій, вивчаються та аналізуються Виконавчим 
комітетом Баранівської міської ради. 
3.9. На розгляд коментарів, що надійшли під час е-консультацій, не поширюються вимоги 
Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду  
пропозицій не надаються та  не надсилаються учасникам е-консультацій. 
3.10. Ініціювати е-консультацію особа може лише після реєстрації на веб- порталі «Електронні 
консультації з громадськістю». Консультація ініційована користувачем веб-порталу 
перевіряється Модератором впродовж 2 робочих днів з моменту створення такої е-
консультації на відповідність вимогам пункту 3.7 цього Положення. До цього часу текст 
консультації доступний для перегляду лише ініціатору та Модератору з приміткою «Ваше 
повідомлення знаходиться на модерації». 



 

 

В разі відповідності консультації вимогам пункту 3.7 цього Положення Модератор не пізніше 
наступного дня після перевірки надає консультацію відповідним структурним підрозділам для 
вивчення та аналізу. У разі прийняття позитивного висновку структурним підрозділом 
Виконавчого комітету Дрогобицької міської ради щодо ініційованої е-консультації 
користувачем веб-порталу, замовником проведення такої консультації  стає структурний 
підрозділ органу місцевого-самоврядування, який зазначає на веб- порталі додатково 
інформацію про автора ініціативи. 
3.11. У разі прийняття негативного висновку структурним підрозділам щодо ініційованої е-
консультації користувачем  веб-порталу, оприлюднення такої консультації не здійснюється, а 
ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова в особистий кабінет на веб-
порталі «Електронні консультації з громадськістю». 
3.12.  Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні у зв’язку з необхідністю доопрацювання 
консультації, може виправити недоліки  та ініціювати консультацію повторно. В разі 
отримання повторної відмови, консультація з ініційованого питання не проводиться. 
3.13. Проведення е-консультацій розпочинається з дня оприлюднення на веб- порталі     
 «Електронні консультації з громадськістю»     інформації,  з   якої  проводиться  
консультації  та завершується у строки, визначені органом місцевого самоврядування. 
Інформація про початок консультації  невідкладно публікується на веб-порталі «Електронні 
консультації з громадськістю», а також надсилається ініціатору консультації в особистий 
кабінет на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю». 
3.14.Е-консультації (шляхом проведення електронного опитування, електронної консультації 
з громадськістю, електронного обговорення нормативно-правового акту) організовуються і 
проводяться у такому порядку: 
- визначається питання, яке буде винесене на консультацію та альтернативні пропозиції щодо 
його вирішення; 
- приймається рішення про проведення консультації; 

- розробляється план заходів з організації та проведення консультації (у разі потреби); 
-  вживаються заходи для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також 
суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих 
осіб; 
- оприлюднюється інформація про проведення консультації на веб-порталі «Електронні 

консультації з громадськістю»; 

- збираються коментарі, пропозиції чи оцінки щодо вирішення певного питання або 
опитування для виявлення громадської думки, шляхом проведення е- консультації; 
-  формуються пропозиції та коментарі щодо кожного альтернативного вирішення питання; 
-  проводиться аналіз результатів та узагальнюється інформація отримана шляхом 
консультації; 
-  забезпечується врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного 
рішення; 
- оприлюднюються результати е-консультації на веб-порталі «Електронні консультації з 
громадськістю» та в інші прийнятні способи. 

3.15. В інформаційному повідомленні е-консультації (шляхом проведення електронного 
опитування, електронної консультації з громадськістю, електронного обговорення 
нормативно-правового акту) зазначаються: 
-  найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення; 
-  питання, яке винесене на консультацію, а також альтернативні пропозиції щодо його 
вирішення; текст проекту нормативно-правового акту органу місцевого самоврядування; 
аналітичні документи, інформаційні матеріали, розрахунки, кошториси, що стосуються 
винесеного питання тощо; 
-  соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія 
прийнятого рішення; 



 

 

- можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та 
заінтересованих сторін; 
-  відомості про строк, порядок обговорення питання винесеного на консультацію, спосіб 
внесення пропозицій чи зауважень учасників, які беруть участь в консультації; 
-  спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп 
населення та заінтересованих сторін; 

- прізвище, ім'я відповідальної особи органу місцевого самоврядування; 

- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. 

3.16.Пропозиції, коментарі та зауваження під час проведення е-консультації подаються лише 
через веб-портал «Електронні консультації з громадськістю», вносяться в протокол е- 
консультації та зберігаються протягом 5 років. 
3.17. Пропозиції, коментарі та зауваження, що надійшли під час е-консультації, вивчаються та 
аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців. 

3.18. За результатами е-консультації готується звіт, в якому зазначається: 

- найменування органу місцевого самоврядування, який проводив обговорення; 
- зміст питання, яке було винесено на консультацію, альтернативні пропозиції щодо 

його вирішення або текст проекту акту органу місцевого самоврядування, що виносилися на 
консультацію, а також додаткові матеріали; 

- інформація про осіб, що взяли участь в консультації; 

- інформація про пропозиції, оцінки та зауваження, що надійшли до органу місцевого 
самоврядування за результатами консультації, із зазначенням авторів; 

- узагальнена інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим 
обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень; 

- рішення та додатки до них, прийняті за результатами обговорення. 

3.19.Звіт про результати е-консультації оприлюднюються на веб-порталі «Електронні 
консультації з громадськістю» та в інші прийнятні способи не пізніше 15 календарних днів 
після закінчення консультації. 
3.20.Рішення з додатками за результатами е-консультації в обов'язковому порядку 
Виконавчий комітет Баранівської міської ради доводить до відома громадськості шляхом 
оприлюднення на веб-порталі «Електронні консультації з громадськістю» та в інший 
прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його прийняття. 
 4.     Відповідальність за порушення порядку проведення е-консультацій 
4.1.   За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи органу місцевого 
самоврядування несуть відповідальність передбачену чинним законодавством. 
  
 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.03.2019                                                                                                              № 79 
 
Про несення змін до  
колективного договору  
Баранівської міської ради  
на 2017-2021 роки (зі змінами) 

 
 
Відповідно ст..14 Закону України «Про колективні договори і  угоди», керуючись ст. 

52  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 
Баранівської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1.Внести зміни до колективного договору Баранівської міської ради на 2017-2021 
роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради від 
28.02.2017 року №52 «Про затвердження Колективного договору Баранівської міської ради» 
(зі змінами), що додаються. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету  Куцан Л.Л. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
29.03.2019 №79 

 
Зміни до колективного договору  

Баранівської міської ради на 2017-2021 роки,  
затвердженого рішенням виконавчого комітету  

Баранівської міської ради від 28.02.2017 року №52 «Про затвердження Колективного 
договору Баранівської міської ради» (зі змінами) 

 

 
 

Викласти пп. 5.4. п.5 «Робочий час і його використання. Час відпочинку» Правил 
внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату Баранівської міської ради в такій 
редакції: «Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи місцевого 
самоврядування, службовці, інші працівники зобов'язані за розпорядженням керівника 
з'являтися на службу (роботу) у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які оплачується у 
грошовій формі у подвійному розмірі, або за заявою працівника, наданням іншого дня 
відпочинку». 

 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                        Л. Л. Куцан   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №80 

Про затвердження розпорядження  
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  05.03.2019  №  42-од «Про 
надання дозволу на виготовлення та розміщення соціальної реклами на рекламній конструкції 
типу «сіті-лайт», що додається. 

 

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                           рішення виконкому 
                                                                                                                           від 29.03.2019 №80 
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 
05.03.2019                                                                                    № 42-од 
 
Про надання дозволу на виготовлення  
та розміщення соціальної реклами на  
рекламній конструкції типу «сіті-лайт» 

Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської КЦРЛ про надання дозволу на 
виготовлення та розміщення зовнішньої соціальної реклами на існуючій рекламній 
конструкції типу «сіті-лайт», керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 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».: 

1. Відділам: організаційно-кадрової роботи (Костецька О.Д.), бухгалтерського обліку та 
економічного розвитку, інвестицій та закупівель (Цимбалюк Л.А.) забезпечити виготовлення 
рекламного постера на тему «Зупинимо туберкульоз разом!». 
2. Надати дозвіл в особі головного лікаря Баранівської КЦРЛ Шатровського Ігоря 
Володимировича на розміщення соціальної реклами на рекламній конструкції типу «сіті-лайт» 
в центрі міста Баранівка на тему «Зупинимо туберкульоз разом!» в кількості одного 
рекламного постера на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайт», встановленій у м. 
Баранівка, терміном з 15 березня 2019 року до 15 серпня 2019 року. 
3. 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 – в особі головного лікаря Баранівської КЦРЛ Шатровського І.В..  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Савчук В. А. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                             № 81 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням дитини 
з сім’ї, яка перебуває в складних життєвих обставинах  
 
 Враховуючи заяву Каліновської О.Я., м. Баранівка, керуючись ст.34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 31.01.2018 року 
№23 «Про встановлення вартості харчування у закладах освіти міської ради на 2018 рік», з 
метою соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину з сім’ї, яка перебуває в складних життєвих 
обставинах ХХХХХХХХ. 
 
2. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.) довести дане рішення до відома директора 
загальноосвітньої школи. 
 
3. Відділу фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити додаткові кошти на 
харчування дитини даної категорії. 
 
4. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                           А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                            № 82 

Про створення прийомної сім’ї 
Круть і влаштування на 
виховання та спільне проживання дітей 
ХХХХХХХХХХ. 
 

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6,11,12 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Положенням про прийомну сім’ю, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. №565, наказом 
Міністерства соціальної політики від 18.07.2018р. №1029а «Про внесення змін до наказу 
Міністерства соціальної політики України від 14.06.18 №890», відповідно листа Баранівської 
районної державної адміністрації від 21.09.2018 року №02-33/563, враховуючи розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 28.03.2019 №61 «Про припинення 
функціонування прийомної сім’ї Круть», рекомендацію комісії з питань захисту прав дитини 
при виконавчому комітеті міської ради від 27.03.2019р., на підставі заяви прийомних батьків 
Круть Т.С. та Круть В.І. про продовження функціонування прийомної сім’ї на території 
Баранівської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Створити прийомну сім’ю Круть Тетяни Степанівни, ХХХХХХ та Круть Віктора 
Івановича, ХХХХХХХ, які проживають в ХХХХХХХХХ на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади. 
 

2. Влаштувати з 01.04.2019 року на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю 
Круть Тетяни Степанівни та Віктора Івановича дітей, позбавлених батьківського 
піклування ХХХХХХХ. 
 

3.  Голові виконавчого комітету міської ради укласти з прийомними батьками договір про 
влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї (додається). 
 

4. Покласти персональну відповідальність на прийомних батьків за життя, здоров’я, 
фізичний і психічний розвиток влаштованих у сім’ю прийомних дітей ХХХХХХХХ. 
  

5. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.): 
1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей; 
2) щорічно до 1 квітня готувати звіт про стан виховання, утримання і розвиток дітей в 

сім’ї. 
 

6. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.): 



 

 

1) забезпечити фахівцем із соціальної роботи соціальне супроводження прийомної 
сім’ї з метою надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов 
функціонування даної сім’ї; 

2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про виконання плану соціального супроводження прийомної сім’ї. 
  

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Ковбан 
М.О.): 
1) щомісяця до 20 числа здійснювати призначення та виплату державної соціальної 

допомоги на дітей та грошового забезпечення прийомним батькам у межах 
видатків, передбачених у державному бюджеті; 

2) щомісячно до 01 числа інформувати департамент праці, соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації про виплату зазначеного виду допомог за 
погодженням служби у справах дітей міської ради. 
 

8. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» (Пісчанська Т.В.): 
1) забезпечити проведення медичного огляду прийомних дітей двічі на рік; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про стан здоров’я прийомних дітей, дотримання прийомними батьками 
рекомендацій лікарів.  
 

9. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.): 
1) забезпечити права прийомних дітей на здобуття загальної середньої освіти; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про рівень розвитку та знань дітей, забезпеченість дітей необхідним шкільним 
одягом, шкільним приладдям, систематичне відвідування уроків, своєчасність та 
якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, шкільних 
та позашкільних заходів, участь батьків у шкільному житті дітей; 

3) забезпечити прийомних дітей щорічним пільговим оздоровленням. 
 

10. Баранівському ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області (Гнатюк 
О.І.) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних батьків 
та прийомних дітей. 
 

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

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



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №83 

Про створення прийомної сім’ї 
Лопушанської Л.М. і влаштування на 
виховання та спільне проживання дітей 
ХХХХХХХХХ. 
 

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6,11,12 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Положенням про прийомну сім’ю, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. №565, наказом 
Міністерства соціальної політики від 18.07.2018р. №1029а «Про внесення змін до наказу 
Міністерства соціальної політики України від 14.06.18 №890», відповідно листа Баранівської 
районної державної адміністрації від 21.09.2018 року №02-33/563, враховуючи розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 28.03.2019 №64 «Про припинення 
функціонування прийомної сім’ї Лопушанської Л.М.», рекомендацію комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 27.03.2019р., на підставі заяви 
прийомної матері Лопушанської Л.М. про продовження функціонування прийомної сім’ї на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Створити прийомну сім’ю Лопушанської Лідії Миколаївни, ХХХХХХ, яка проживає в 
ХХХХХХХХ на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
 

2. Влаштувати з 01.04.2019 року на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю 
Лопушанської Лідії Миколаївни дітей-сиріт ХХХХХХХ. 
 

3. Голові виконавчого комітету міської ради укласти з прийомною матір’ю договір про 
влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї (додається). 
 

4. Покласти персональну відповідальність на прийомну матір за життя, здоров’я, 
фізичний і психічний розвиток влаштованих у сім’ю прийомних дітей ХХХХХХХХ. 
  

5. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.): 
1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей; 
2) щорічно до 1 квітня готувати звіт про стан виховання, утримання і розвиток дітей в 

сім’ї. 
 

6. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.): 
1) забезпечити фахівцем із соціальної роботи соціальне супроводження прийомної 

сім’ї з метою надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов 
функціонування даної сім’ї; 



 

 

2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про виконання плану соціального супроводження прийомної сім’ї. 
  

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Ковбан 
М.О.): 
1) щомісяця до 20 числа здійснювати призначення та виплату державної соціальної 

допомоги на дітей та грошового забезпечення прийомним батькам у межах 
видатків, передбачених у державному бюджеті; 

2) щомісячно до 01 числа інформувати департамент праці, соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації про виплату зазначеного виду допомог за 
погодженням служби у справах дітей міської ради. 
 

1. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» (Пісчанська Т.В.): 
1) забезпечити проведення медичного огляду прийомних дітей двічі на рік; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про стан здоров’я прийомних дітей, дотримання прийомними батьками 
рекомендацій лікарів.  
 

2. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.): 
1) забезпечити права прийомних дітей на здобуття загальної середньої освіти; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про рівень розвитку та знань дітей, забезпеченість дітей необхідним шкільним 
одягом, шкільним приладдям, систематичне відвідування уроків, своєчасність та 
якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, шкільних 
та позашкільних заходів, участь батьків у шкільному житті дітей; 

3) забезпечити прийомних дітей щорічним пільговим оздоровленням. 
 

3. Баранівському ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області (Гнатюк 
О.І.) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних батьків 
та прийомних дітей. 
 

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

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



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №84 

Про створення прийомної сім’ї 
Присяжнюка В.М. і влаштування на 
виховання та спільне проживання дитини 
ХХХХХХХХ. 
 

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6,11,12 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Положенням про прийомну сім’ю, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. №565, наказом 
Міністерства соціальної політики від 18.07.2018р. №1029а «Про внесення змін до наказу 
Міністерства соціальної політики України від 14.06.18 №890», відповідно листа Баранівської 
районної державної адміністрації від 21.09.2018 року №02-33/563, враховуючи розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 28.03.2019 №63 «Про припинення 
функціонування прийомної сім’ї Присяжнюка В.М.», рекомендацію комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 27.03.2019р., на підставі заяви 
прийомного батька Присяжнюка В.М. про продовження функціонування прийомної сім’ї на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Створити прийомну сім’ю Присяжнюка Володимира Миколайовича, ХХХХХХХ, який 
проживає в ХХХХХХХХХ на території Баранівської об’єднаної територіальної 
громади. 
 

2. Влаштувати з 01.04.2019 року на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю 
дитину, позбавлену батьківського піклування ХХХХХХХХ. 
 

3. Голові виконавчого комітету міської ради укласти з прийомним батьком договір про 
влаштування дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї 
(додається). 
 

4. Покласти персональну відповідальність на прийомного батька за життя, здоров’я, 
фізичний і психічний розвиток влаштовану у сім’ю прийомну дитину Макогонова 
Сергія Казимировича. 
  

5. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.): 
1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини; 
2) щорічно до 1 квітня готувати звіт про стан виховання, утримання і розвиток дитини 

в сім’ї. 
 

6. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.): 



 

 

1) забезпечити фахівцем із соціальної роботи соціальне супроводження прийомної 
сім’ї з метою надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов 
функціонування даної сім’ї; 

2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про виконання плану соціального супроводження прийомної сім’ї. 
  

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Ковбан 
М.О.): 
1) щомісяця до 20 числа здійснювати призначення та виплату державної соціальної 

допомоги на дитину та грошового забезпечення прийомним батькам у межах 
видатків, передбачених у державному бюджеті; 

2) щомісячно до 01 числа інформувати департамент праці, соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації про виплату зазначеного виду допомог за 
погодженням служби у справах дітей міської ради. 
 

8. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» (Пісчанська Т.В.): 
1) забезпечити проведення медичного огляду прийомної дитини двічі на рік; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про стан здоров’я прийомної дитини, дотримання прийомними батьками 
рекомендацій лікарів.  
 

9. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.): 
1) забезпечити права прийомної дитини на здобуття загальної середньої освіти; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про рівень розвитку та знань дитини забезпеченість дитини необхідним шкільним 
одягом, шкільним приладдям, систематичне відвідування уроків, своєчасність та 
якість виконання домашніх завдань, відвідування гуртків, секцій, шкільних та 
позашкільних заходів, участь батьків у шкільному житті дитини; 

3) забезпечити прийомну дитину щорічним пільговим оздоровленням. 
 

10. Баранівському ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області (Гнатюк 
О.І.) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних батьків 
та прийомної дитини. 
 

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

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



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №85 

 
Про створення прийомної сім’ї 
Цимбалюк М.В. і влаштування на 
виховання та спільне проживання дітей 
ХХХХХХХХХ 
 

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.6,11,12 
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Положенням про прийомну сім’ю, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. №565, наказом 
Міністерства соціальної політики від 18.07.2018р. №1029а «Про внесення змін до наказу 
Міністерства соціальної політики України від 14.06.18 №890», відповідно листа Баранівської 
районної державної адміністрації від 21.09.2018 року №02-33/563, враховуючи розпорядження 
голови районної державної адміністрації від 28.03.2019 №62 «Про припинення 
функціонування прийомної сім’ї Цимбалюк М.В.», рекомендацію комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті міської ради від 27.03.2019р., на підставі заяви 
прийомної матері Цимбалюк М.В. про продовження функціонування прийомної сім’ї на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Створити прийомну сім’ю Цимбалюк Марії Василівни, ХХХХХХХХ, яка проживає в 
ХХХХХХХХХХ на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 
 

2. Влаштувати з 01.04.2019 року на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю 
дітей, позбавлених батьківського піклування ХХХХХХХХХХ. 
 

3. Голові виконавчого комітету міської ради укласти з прийомною матір’ю договір про 
влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї (додається). 
 

4. Покласти персональну відповідальність на прийомну матір за життя, здоров’я, 
фізичний і психічний розвиток влаштованих у сім’ю прийомних дітей 
ХХХХХХХХХХ. 
  

5. Службі у справах дітей міської ради (Кучинська І.В.): 
1) здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей; 
2) щорічно до 1 квітня готувати звіт про стан виховання, утримання і розвиток дітей в 

сім’ї. 
 

6. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В.О.): 



 

 

1) забезпечити фахівцем із соціальної роботи соціальне супроводження прийомної 
сім’ї з метою надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов 
функціонування даної сім’ї; 

2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про виконання плану соціального супроводження прийомної сім’ї. 
  

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Ковбан 
М.О.): 
1) щомісяця до 20 числа здійснювати призначення та виплату державної соціальної 

допомоги на дітей та грошового забезпечення прийомним батькам у межах 
видатків, передбачених у державному бюджеті; 

2) щомісячно до 01 числа інформувати департамент праці, соціальної та сімейної 
політики облдержадміністрації про виплату зазначеного виду допомог за 
погодженням служби у справах дітей міської ради. 
 

8. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» (Пісчанська Т.В.): 
1) забезпечити проведення медичного огляду прийомних дітей двічі на рік; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про стан здоров’я прийомних дітей, дотримання прийомними батьками 
рекомендацій лікарів.  
 

9. Відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.): 
1) забезпечити права прийомних дітей на здобуття загальної середньої освіти; 
2) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 

про рівень розвитку та знань дітей, забезпеченість дітей необхідним шкільним 
одягом, шкільним приладдям, систематичне відвідування уроків, своєчасність та 
якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, шкільних 
та позашкільних заходів, участь батьків у шкільному житті дітей; 

3) забезпечити прийомних дітей щорічним пільговим оздоровленням. 
 

10. Баранівському ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області (Гнатюк 
О.І.) щорічно до 15 березня подавати службі у справах дітей міської ради інформацію 
про відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку прийомних батьків 
та прийомних дітей. 
 

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

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



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №86 

 
Про затвердження планових  
калькуляцій на 2019 рік на  
приймання, збирання та зберігання  
1 метра кубічного твердих побутових  
відходів на сміттєзвалищі 
 
          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», з метою приведення тарифів до розміру економічно 
обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий комітет 
міської ради   
 
ВИРІШИВ:  
 
           1. Затвердити планові калькуляції на 2019 рік вартості послуг з приймання, збирання і 
зберігання 1 метра кубічного твердих побутових відходів на сміттєзвалищі, що надаються 
відділом благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради для 2 та 3 груп споживачів (бюджетні 
установи, організації та інші споживачі, за винятком населення) на рівні собівартості цих 
послуг згідно додатком (додається). 

            2. Попередні тарифи на вищезазначені послуги, що надаються відділом благоустрою та 
житлово-комунального господарства Баранівської міської ради для 2 та 3 груп споживачів, 
затверджені рішенням виконкому від 26.06.2018 року №145 «Про затвердження планових 
калькуляцій на 2018 рік на приймання, збирання та зберігання 1 метра кубічного твердих 
побутових відходів на сміттєзвалищі», вважати такими, що втратили чинність.  

         3. Тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх податків та 
обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.04.2019 р., але не раніше офіційного їх 
опублікування в місцевих засобах масової інформації.  

          4.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.  

 

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



 

 

 
 

                                                                                                           Додаток               

                                                                                                           до рішення виконавчого              

                                                                                                           комітету від 29.03.2019 №86 

 

ТАРИФИ 

на послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

що надаються відділом ЖКГ та благоустрою міської ради 

для 2 та 3 груп споживачів 

 

 

 

№ з/п 

 

 

Групи споживачів 

Тарифи на послуги з 
вивезення твердих 
побутових відходів 

(збирання, приймання і 
захоронення),  

грн./м3 

У т.ч. тарифи на послуги 
із зберігання 

(захоронення) твердих 
побутових відходів на 

міському 
паспортизованому МВВ, 

грн./м3 

1 2 група(бюджетні 
установи та організації) 

186,51 24,46 

2 3 група (інші споживачі) 186,51 24,46 

 

 

Головний бухгалтер відділу  
бухгалтерського та економічного розвитку,  
інвестицій та закупівель міської ради                                                          Л. А. Цимбалюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    № 87 

Про затвердження заходів щодо 
проведення «Марафону здоров’я» 
у Зеремлянському старостатинському 
окрузі 
 

З метою ефективного виконання  зведеного Плану заходів на виконання у 2019 році 
Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року і Плану місцевого економічного 
розвитку Баранівської міської ОТГ, що затверджені рішенням 28 сесії 8 скликання від 
24.01.2019 р. №1642, керуючись пп 3 п.б ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та враховуючи клопотанням в.о. старости Зеремлянського старостату №18 від 
25.03.2019, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Затвердити заходи щодо проведення «Марафону здоров’я» у Зеремлянському 
старостатинському окрузі згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про проведення спортивних змагань серед команд Зеремлянської 
гімназії, опорного закладу ЗСО Курненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Курненської сільської ради, 
Баранівської школи І-ІІІ ступенів ім. О. Сябрук, присвячених всесвітньому Дню здоров’я 
«Марафон здоров’я-2019» (далі - Положення) згідно з додатком. 

3. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н.Б.) та відділу освіти 
(Николишин Р.З.) забезпечити проведення та фінансування вищезазначених заходів за 
рахунок коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень відповідно до потреби. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 

Міський голова                                                                                         А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                Затверджено 
рішення виконкому 

                                                                                                                         від 29.03.2019 №87 
 

Заходи 
щодо проведення «Марафону здоров’я» у Зеремлянському старостинському окрузі 

 
1. Провести «Марафон здоров’я» 11 квітня 2019 року у Зеремлянському старостинському 
окрузі відповідно до затвердженого Положення. 

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

                                                                                                міської ради, в.о. старости  
Зеремлянського старостату 

11 квітня 2019 року 
2.  Забезпечити проведення «Марафону здоров’я» та нагородження переможців. 

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

                                                                                                міської ради, в.о. старости  
Зеремлянського старостату 

11 квітня 2019 року 
3. Забезпечити виготовлення медалей для переможців на 3-D принтері. 

Відділ освіти міської ради, 
Баранівський МРЦ 

До 11 квітня 2019 року 
 

4. Забезпечити харчування учасників «Марафону здоров'я». 
Відділ освіти міської ради,відділ 

                                                                                                        культури, сім’ї, молоді і спорту 
                                                                                                міської ради, в.о. старости  

                                                                                                   Зеремлянського старостату 
11 квітня 2019 року 

5. Забезпечити висвітлення через засоби масової інформації про проведення заходу. 
                                                                                                Відділ діловодства та організаційної  
                                                                                                роботи міської ради 
                                                                                                Квітень 2019 року 

 
 

 
Керуючий справами виконкому                                                           Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

                                                                                                               Затверджено 
рішення виконкому 

                                                                                                                         від 29.03.2019 №87 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ СЕРЕД КОМАНД  

Зеремлянської гімназії, 

 опорного закладу ЗСО Курненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Курненської сільської ради,  

Баранівської школи І-ІІІ ступенів ім. О. Сябрук, 

 ПРИСВЯЧЕНИХ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ЗДОРОВ’Я 

 «МАРАФОН ЗДОРОВ’Я - 2019 » 

І. Мета і завдання: 

- популяризація фізичної культури серед здобувачів освіти та дорослих; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- розвиток партнерських відносин між здобувачами освіти та дорослими; 

- підвищення спортивної майстерності учасників змагань; 

- зміцнення взаємозв’язків між колективами навчальних закладів.  

2. Організація та керівництво змаганнями: 

- загальне керівництво, організація та проведення змагань здійснюється представниками 

Зеремлянської гімназії; 

-  безпосередньо проведення змагань здійснює суддівська колегія, склад якої формується з 

одного представника навчального закладу, які приймають участь у змаганнях (один 

представник від закладу.) 

З. Термін та місце проведення змагань: 

- змагання проводяться на території Зеремлянської гімназії  

11 квітня 2019 року.  

- змагання проводяться в І етап; 

- в змагання беруть участь команди  здобувачів освіти та дорослих навчально закладу; 

- приїзд команд до місця змагань має відбутися не пізніше 08 годин 30 хвилин. 

09.00 – відкриття змагань. 

09.30 -11.00 - початок змагань - естафети. 

11.00- 14.00 – матчева зустріч з Волейболу між учасниками змагань. 

14.00- 14.30 – нагородження переможців та закриття змагань. 



 

 

14.30-15.00. – обід та дегустація страви «Підбиванка по- баранівські». 

4. Учасники змагань та умови подання заявок: 

- в змаганнях беруть участь команди здобувачів освіти та дорослих навчального закладу; 

- склад команд (гендерна рівність):  

команда дорослих – 6 учасників (3 чоловіка + 3 жінки) + 2 запасних; 

команда здобувачів освіти – 6 учасників ( 3 хлопчика + 3 дівчинки,   

школярі 5-9 класів) + 2 запасних; 

- заміна учасника змагань рівноцінна ( хлопець на хлопця, дівчина на дівчину); 

- учасники команд обов’язково представлені в охайній формі. Назва, девіз і плакат-емблема  

команд є обов’язковими . 

5. Програма змагань: 

Змагання серед команд працівників навчальних закладів  і  здобувачів освіти 

відбуватиметеся  за наступною програмою: 

1. спортивна естафета – 6 учасників; ( додаток 1 ). 

2. волейбол між  всіма учасниками “Марафону здоров'я”; 

Змагання відбуватимуться окремо між командами працівників навчальних закладів   та 

командами  здобувачів освіти. 

6. Підведення підсумків та нагородження: 

Результат команди визначається сумою балів за всі види спортивних змагань згідно з 

додатком 1. 

Команди нагороджуються дипломами за І, ІІ, ІІІ місця.  

Команда переможець нагороджується перехідним кубком. 

Попередні заявки на участь в змаганнях приймаються в усній формі. 

Довідки за телефоном:  

098  867 38 48 – Олена Миколаївна Клопотовська. 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

 

 

Зміст естафети 

1. Представлення команд учасників “Марафону здоров'я” (форма, назва, емблема, девіз) 1-5 

балів. 

2. Естафета на спритність. (1-3 б.) 

3. Стрибки у довжину з місця (1-3б) . 

4. Теоретична естафета (1-3 б.) 

5. Штрафні кидки в баскетбольну корзину (0-6 б.) 

6. Введення футбольного м’яча (1-3 б.) 

7.Спортивні запитання - за правильну відповідь 1 бал. 

8. М’яч капітану – кидки м’яча від капітана до гравця з присіданням (1-3б). 

9. Введення м'яча та кидок в корзину після подвійного кроку (1-3 б.) 

10. Математична естафета (0-6 б.) 

11. Перетягування каната (кількість перемог, перемога 2 бал). 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №88 

Про затвердження заходів  
з метою популяризації 
активного довголіття  
пенсіонерів Баранівської  
міської ОТГ на 2019 рік 
 
          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
Кабінету Міністрів України №688-р від 26.10.2018 «Про затвердження плану заходів з 
реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення 
на період до 2022 року», на  виконання рішення виконавчого комітету № 32 від 30.01.2019р. 
«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового 
та активного довголіття населення на період до 2022 року», з метою залучення активних 
громадян похилого віку, виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити план заходів з метою популяризації активного довголіття  
пенсіонерів Баранівської міської ОТГ на 2019 рік, що додаються. 

2. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (В.О. Цицюра): 
1) забезпечити виконання затверджених заходів. 
2) про виконання заходів інформувати виконавчий комітет  Баранівської міської ради 

у грудні 2019 року. 
3. Відділу фінансів міської ради (О.В. Василевський) передбачити кошти на дані заходи 

в межах кошторисних призначень. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради  
Савчука В.А. 

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



 

 

 
 

                                                                                                               Затверджено 
рішення виконкому 

                                                                                                                         від 29.03.2019 №88 
 

Заходи 
з метою популяризації активного довголіття пенсіонерів 

Баранівської міської ОТГ на 2019 рік 
 
 

1. Організувати та провести культурний десант для працівників легкої промисловості у  
смт. Полянка. 

Управління соціального захисту 
населення міської ради, 
колектив «Берегиня» 
червень 2019 року 

2. Організувати екскурсію по знатних місцях України (м.Почаїв). 
 

Управління соціального захисту 
населення міської ради, 
представники колективів  
«Берегиня», «Поляночка» 
липень 2019 року 
 

3. Забезпечити проведення свята для громадян похилого віку (бувших працівників 
сільського господарства) у с. Рогачів/Острожок Рогачівського старостату. 
 

Управління соціального захисту 
населення міської ради, відділ 
культури, сім’ї, молоді та спорту 
міської ради, 

                                                                                               колектив «Поляночка» 
                                                                                               листопад 2019 року 

 
4. Забезпечити проведення змагань досвідчених шахістів з дітьми початківцями.               

                                                                                   Управління соціального захисту  
                                                                                   населення міської ради  

 червень – серпень 2019 року 
 
 

5. Забезпечити висвітлення через засоби масової інформації про проведення заходів. 
                                                                                                Відділ діловодства та організаційної  
                                                                                                роботи міської ради 
                                                                                                протягом 2019 року 

 

 
Начальник управління соціального 
захисту населення                                            В.О. Цицюра 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
29.03.2019                                                                                                                    №89 

Про затвердження Положення та складу комісії  
по визначенню кандидатур на присвоєння  
почесного звання України «Мати-героїня» 
в новій редакції 
 

Відповідно ст.39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу 
Президента України від 29.06.2001 №476/2001 «Про почесні звання України», у зв’язку з 
кадровими змінами у структурі виконавчих органів міської ради, виконавчий комітет міської 
ради 
  
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Положення про комісію по визначенню кандидатур на присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня» в новій редакції, що додається. 
2. Затвердити склад комісії по визначенню кандидатур на присвоєння почесного 

звання України «Мати-героїня» в новій редакції, що додається. 
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Баранівської 

міської ради від 30.03.2017р. №81 «Про затвердження Положення про комісію по 
визначенню кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». 

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

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



 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому 
від 29.03.2019 №89 
 

Положення 
про комісію по визначенню кандидатур  

на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 
 

1. Загальні положення 
1.1. Для вирішення у встановленому законодавством  порядку питань з присвоєння 

почесного звання «Мати-героїня» жінкам, які мешкають на території Баранівського міської 
об’єднаної територіальної громади, при виконавчому комітеті Баранівської міської ради 
утворюється комісія з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (далі-
Комісія). 
 Комісія є постійно діючим дорадчим органом, завданням якого є попередній розгляд 
питань з присвоєння почесного звання «Мати-героїня». 

1.2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про 
державні нагороди України», Указом Президента  України від  29.06.2001 року №476/2001 
«Про почесні звання України», постановами Кабінету Міністрів України, указами та  
розпорядженнями Президента України, рішеннями Баранівської міської ради та виконавчого 
комітету Баранівської міської ради, розпорядженнями Баранівського міського голови, іншими 
нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність виконавчого комітету Баранівської 
міської ради, а також цим Положенням. 

1.3. Діяльність Комісії здійснюється відповідно до чинного законодавства на 
принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі громадян, 
які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав, інтересів. 

 
2. Формування та склад Комісії 

2.1. Комісія створюється виконавчим комітетом Баранівської міської ради. До 
складу Комісії, яка формується у порядку, визначеному цим Положенням, входять 
представники органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 
громадськості, депутатського корпусу Баранівської міської ради, інших установ та організацій 
у загальній кількості не менше 6 осіб. 

2.2. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та 
членів Комісії. 

Головою комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
на якого, відповідно до розподілу обов’язків, покладається відповідальність за координацію 
діяльності у соціальної сфері. 

2.3. У разі персональних змін членів та секретаря Комісії або їх відсутності у зв’язку 
з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки входять до її 
складу за посадами. 

 
3. Основні напрямки роботи та функції Комісії 

3.1. Комісією попередньо розглядаються питання, що входять до повноважень 
виконавчого комітету Баранівської міської ради в частині визначення кандидатур серед жінок, 
які проживають на території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, для 
представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». 

3.2.Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає: 
1) пропозиції (подання) керівників підприємств, установ, організацій міста щодо 

визначення кандидатур серед жінок, які проживають на території Баранівської міської 



 

 

об’єднаної територіальної громади, для представлення на присвоєння почесного звання 
України «Мати-героїня»; 

2) документи жінок, які проживають на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та претендують на присвоєння почесного звання України «Мати-
героїня»; 

3) відповідність поданих документів до вимог законодавства щодо вагомого особистого 
внеску у вихованні дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, 
розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних, моральних якостей; 

4) інші питання, які випливають із покладених на неї завдань. 
3.3. За результатами розгляду по кожному питанню Комісія надає пропозиції щодо 

визначення кандидатур матерів для представлення на присвоєння почесного звання України 
«Мати-героїня». Дані пропозиції з іншими документами направляються на розгляд 
виконавчого комітету Баранівської міської ради для прийняття рішення. 

 
4. Права Комісії 

4.1.  Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для діяльності 
Комісії інформацію від громадян, органів виконавчої влади , органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій  всіх форм власності, правоохоронних 
органів. 

4.2.  Залучати працівників структурних підрозділів Баранівської міської ради, 
підприємств, установ та організацій, об’єднаних громадян (за положенням із їх керівниками) 
для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії. 

 
5. Організація роботи Комісії 

5.1.   Комісія проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Комісії є 
повноваженим за присутності на ньому простої більшості членів від її загального складу. 

5.2.     Засідання Комісії веде її голова або за його відсутності – заступник голови. 
5.3.     Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 

півріччя. 
5.4.     Організація скликання засідання Комісії покладається на її секретаря. 
5.5.   Рішення Комісії оформлюється протоколом. Протокол засідання складає секретар 

Комісії. Протокол засідання Комісії та витяги з нього підписують голова комісії та секретар. 
5.6.  Матеріали, що подаються до Комісії реєструються у книзі обліку та    розглядаються 

у визначені законодавством терміни. Кожне питання розглядається в присутності заявника 
(заявників) та старост старостинських округів. Розгляд питань без присутності заявника 
(заявників) допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання), або за рішенням 
Комісії, що обов’язково фіксується в протоколі. 

5.7       За результатами обговорення члени Комісії більшістю голосів від присутніх на 
засіданні надають пропозиції, які заносяться до протоколу засідань Комісії. 

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії. 
 

6.  Повноваження окремих членів Комісії 
 6.1. Голова Комісії: 

1) скликає та координує роботу Комісії; 
2) проводить засідання, підписує протоколи засідань Комісії; 
3) після визначення пропозиції Комісією візує документи, які подаються на підпис міському 

голові. 

 6.2. Секретар комісії: 
1) організовує скликання засідання Комісії; 
2) веде протокол засідання Комісії; 
3) реєструє всі матеріали, які надходять до Комісії; 
4) готує проекти відповідей на звернення, клопотання та нагородні листи по узгодженим 

кандидатурам матерів для представлення на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»; 



 

 

5) відповідає за ведення діловодства, належне оформлення матеріалів, необхідних для проведення 
засідання Комісії. 

 
7. Прикінцеві положення 

 7.1.  Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. 
 7.2. Члени комісії не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали 
в результаті роботи. 
 7.3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється виконавчим 
комітетом Баранівської міської ради. 
 7.4. Всі питання, що не врегульовані даним Положенням вирішуються відповідно до 
вимог чинного законодавства. 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                          Л. Л. Куцан 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
          
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому 
від 29.03.2019 №89 

 
Склад комісії по визначенню кандидатур  

на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 
 

 
Савчук Василь Андрійович заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 
 

Самчук Олександр Валентинович секретар ради, заступник голови комісії 
 

Кучинська Інна Володимирівна начальник служби у справах дітей міської ради, 
секретар комісії 
 

Цицюра Володимир Олександрович начальник управління соціального захисту 
населення міської ради 
 

Куцан Людмила Леонідівна керуючий справами виконкому 
 

Николишин Ростислав Зиновійович начальник відділу освіти міської ради 
 

Ошатюк Надія Богданівна  начальник відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту міської ради 

 
Андрєєва Людмила Анатоліївна 

 
паспортист сектору реєстрації місця 
проживання фізичних осіб реєстраційної 
служби міської ради, депутат міської ради 

 
Погорілий Руслан Володимирович 

 
інспектор з ювенальної превенції 
Баранівського відділу поліції ГУНП в 
Житомирській області 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

 
 
 


