
 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №178 

 

Про підсумки роботи адміністративної  
комісії при виконавчому комітеті міської  
ради за І півріччя 2018рік 
            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 І півріччі 2018 року, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1.Звіт про підсумки роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
міської ради за І півріччя 2018 року, що додається, взяти до відома. 

2.Заступнику голови  адміністративної  комісії  (Самчук О.В.) забезпечити:  
1) проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

Баранівської міської ради щодо адміністративних 
правопорушень та відповідальності за їх вчинення через 
офіційний сайт міської ради; 

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

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

4) 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 виконавчого органу ради Савчука В.А.. 
 

Міський голова                                                                     А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

                                                                                                   від 30.08.2018 р. № 178 

З В І Т 
Про підсумки роботи адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті міської ради за І півріччя 2018 
року 

 

У звітному періоді І півріччя 2018 року відбулося 33 засідання адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті міської ради, на розгляд яких, у відповідності до 
статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, надійшло 7 
адміністративних справ, а саме: 

стаття 152 КУпАП «Порушення правил благоустрою» – 5 справ;  

частина 1статті 155КУпАП „Завідомонеправдивийвикликполіції“ – 1 справа; 

частина 2 статті 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами». 

19.04.2018 року комісійно встановлено що Харчишина Т.С. та гр. Гумбатов 
Елгін у м. Баранівка по вул.. Звягельській, 40-Б, кВ. 1-А не проживають.  

Шістнадцять протоколів надіслано за неналежністю місця розгляду 
адміністративної справи відповідно до Акту посвідчення факту від 19.04.2018 року № 
3068. 

За розглянутими адміністративними справами притягнуто до адміністративної 
відповідальності 1 особа, та накладено штраф.. 

За розглянутими справами  накладено штрафів  на загальну суму 850,00  грн., 
(вісімсот п’ятдесят гривень 00 коп.). 

Слід зазначити, що більшість протоколів складено працівниками благоустрою 
Подільської районної в м. Києві державної адміністрації. 

Членам адміністративної комісії та спеціалісту виконавчого комітету щодо 
зв’язків з громадськістю через офіційний сайт міської ради: 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. 

Головний спеціаліст юрисконсульт  

відділу юридичної та кадрової роботи                                  І. І. Лисюк 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №179 

 
Про затвердження заходів  
щодо підготовки та відзначення  
в місті Баранівка Дня міста 

З метою відзначення 453-ї річниці з часу першої письмової згадки про місто 
Баранівка, керуючись п. б пп.3 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради   
В И Р І Ш И В:   
1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста, що 
додаються.  
2. Утворити робочу групу з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста у складі  
згідно з додатком. 
3. Робочій групі з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста (Кокітко Н. В.) 
забезпечити виконання вище зазначених заходів.  
4. Затвердити кошторис витрат на проведення вищезгаданих заходів згідно з додатком.  
5. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити 
фінансування вищезазначених заходів за рахунок благодійних надходжень. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.    
 
Міський голова                                                                                        А. О. Душко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                 рішення виконкому  
                                                                                                                 від 30.08.2018  № 179 

 
 Заходи  

щодо підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста  
1. Забезпечити підготовку та проведення  в місті Баранівка культурно-розважальних заходів. 
Свято День міста провести 8 вересня 2018 року в місті Баранівка.  
                                                                                  Керівники відділів: культури, сім’ї, молоді  
                                                                                  та спорту, освіти,     
                                                                                  благоустрою та житлово-комунального  
                                                                                  господарства міської ради,  
                                                                                  До 8 вересня 2018 року 
2. Розробити сценарний план, підготувати концертну програму з нагоди відзначення в місті 
Баранівка Дня міста  за участю художньої самодіяльності вихованців будинку дитячої 
творчості м. Баранівка, школи мистецтв, закладів освіти, артистів міського Будинку культури 
ім. А. Пашкевича. 

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

                                                                                     До 8 вересня 2018 року 
3. Під час святкування Дня міста провести ІІІ Відкритий Фестиваль млинця. 
                                                                                     Відділи: культури, сім’ї, молоді  
                                                                                      та спорту, діловодства та  
                                                                                      організаційної роботи, освіти,  
                                                                                      благоустрою та житлово-комунального  
                                                                                      господарства міської ради 
                                                                                      8 вересня 2018 року 
4. Підготувати ігрову програму та забезпечити придбання сувенірів та подарунків для 
подальшого вручення почесним гостям, а також призи та квіти для учасників концертної 
програми.  

                                                             Відділи: культури, сім’ї, молоді  
                                                                                    та спорту, діловодства та  
                                                                                    організаційної роботи  

                             міської ради 
                                                                                    До 8 вересня 2018 року 
5.Організувати виставку народних умільців Баранівської громади.  

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

                                                                                До 8 вересня 2018 року  
6. Забезпечити торговельне обслуговування населення (виїзну торгівлю) в місцях проведення 
масових заходів та організувати роботу польової кухні з нагоди відзначення Дня міста. 
                                                                                Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                комунального господарства міської ради 
                                                                                8 вересня 2018 року  
7. Організувати роботу об’єктів пересувної мережі сфери  відпочинку і розваг – атракціонів. 
                                                                                  Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                  комунального господарства міської ради 
                                                                                  8 вересня 2018 року  
8. Підготувати та оприлюднити в місцевих ЗМІ та на веб-сайті міської ради план проведення 
заходів та привітання керівництва міської ради жителів громади з нагоди Дня міста. 
Підготувати на надіслати запрошення для участі в урочистостях з нагоди святкування Дня 
міста керівництво органів виконавчої влади вищого рівня, керівників підприємств, установ 



 

 

та організацій міста, депутатів міської ради, членів міськвиконкому та Почесних громадян 
Баранівки. 
                                                                                        Відділ діловодства та  
                                                                                        організаційної роботи  
                                                                                        міської ради 
                                                                                 До 4 вересня 2018 року 
9. Забезпечити святкове оформлення центральних вулиць Баранівки та провести комплекс 
заходів з упорядкування території міста.  
                                                                                              Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                               комунального господарства 
                                                                                                міської ради 
                                                                                      До 4 вересня 2018 року 
10. Забезпечити участь позашкільних та шкільних закладів освіти громади в оформленні 
містечка талантів. 
                                                                                      Викладач Баранівської школи №2  
                                                                                      ім. О. Сябрук керівник художньої  
                                                                                      спілки «Розмай» Кравчук І. В., 
                                                                                       методист відділу освіти міської ради 
                                                                                      Лашевич М. Г. 
                                                                                      8 вересня 2018 року 
11. Встановити сцену та інший реквізит, необхідний для проведення свята на Площі Волі у 
місті Баранівка та забезпечити  роботу містечка талантів. 
                                                                                               Відділ благоустрою та житлово- 
                                                                                               комунального господарства, віддід 
                                                                                                 культури, сім»ї, молоді та спорту 
                                                                                       До 8 вересня 2018 року 
12.Придбати та розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» у центрі міста та на 
білборді по вулиці Першотравенській святкові вітання керівництва міста, інших керівників 
органів влади вищого рівня (за згодою) з нагоди 453-ї річниці з дня першої письмової згадки 
про Баранівку.                                                                             

                                                Відділ діловодства 
                                                                                         та організаційної роботи міської ради 
                                                                                        До 4 вересня 2018 року 
13. Провести вручення грамот, подяк міського голови громадянам, підприємцям, 
організаціям та установам з нагоди святкування Дня міста Баранівка. Виготовити та 
розповсюдити оголошення. 
                                                                                      Відділ діловодства 
                                                                                      та організаційної роботи міської ради 

                                                     До 4 вересня 2018 року 
14.Провести упорядкування та благоустрій вулиць міста, пам’ятників і пам’ятних знаків. 

                                                     Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                       комунального господарства 
                                                                                      До 6 вересня 2018 року 
15.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення та проведення в місті Баранівка Дня міста. 

                                             Відділ діловодства 
                                                                                      та організаційної роботи міської ради 

                                                     До 1 вересня 2018 року 
 

Начальник відділу культури, сім»ї, молоді та спорту                         Н. Б. Ошатюк 

 



 

 

                                                                                              Додаток  
 до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 30.08.2018  №179 
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 з підготовки та відзначення в місті Баранівка Дня міста 
КОКІТКО 
Наталія Володимирівна                                  перший заступник міського голови, голова 
                                                                       робочої групи 
САВЧУК 
Василь Андрійович                                   заступник міського голови, заступник голови   
                                                                     робочої групи 
ЗАВАДСЬКА 
Жанна Сергіївна                                          провідний спеціаліст 
                                                                       відділу діловодства та організаційної 
                                                                      роботи, секретар робочої групи 
Члени робочої групи: 
ВИХОВСЬКИЙ 
Сергій Адамович                                           начальник відділу благоустрою та житлово- 
                                                                         комунального господарства  
ЦИМБАЛЮК 
Людмила Анатоліївна                                  головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  
                                                                        та економічного розвитку, інвестицій  
                                                                        та закупівель 
КОСТЕЦЬКА 
Олена Дмитрівна                                           начальник відділу діловодства та  
                                                                        організаційної роботи 
КРАВЧУК 
Ігор Володимирович                         викладач Баранівської школи №2  
                                                             ім. О. Сябрук, керівник художньої  
                                                             спілки «Розмай» 
КУЦАН 
Людмила Леонідівна                           керуючий справами виконкому 
 
НИКОЛИШИН 
Ростислав Зіновійович                        начальник відділу освіти  
ОШАТЮК 
Надія Богданівна    начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  
спорту  
ТУРОВСЬКА  
Світлана Миколаївна                           директор міського Будинку дитячої творчості    
ШЛЯХТЕНКО 
Вячеслав Васильович                           директор міського Будинку культури ім.. А. Пашкевича 
 
Начальник відділу культури, сім»ї, молоді та спорту                         Н. Б. Ошатюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №180 

Про надання дозволу на розміщення  
атракціонів та святкової торгівлі під 
час проведення святкування Дня  
міста Баранівка 
           З метою проведення розважальних заходів у рамках відзначення у місті Баранівка Дня 
міста, розглянувши клопотання підприємців про надання дозволу на розміщення атракціонів 
та святкової торгівлі під час проведення святкування Дня міста Баранівка, керуючись ст. 30, 
38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів» виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Надати ФОП Лозовенко Євгенію Олександровичу дозвіл на розміщення дитячих 
атракціонів та здійснення святкової торгівлі загальною площею 200м2, а саме; 
надувна гірка, надувний комплекс, карусель дитяча,батут спайдер, пересувний паравозик, 
електромобілі, поп-корн солодка вата, гелеві повітряні кульки, призовий атракціон датс, 
батут Джапер, власна велика Повітряна Куля. 
1)зобов’язати ФОП Лозовенко Є.О., забезпечити безпеку користувачів даних розважальних 
послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та протипожежних 
норм.2)встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію, 
відшкодування збитків, завданих під час роботи атракціонів, проводяться ФОП иЛозовенко 
Є.О. за рахунок його власних коштів протягом строку, на який видано цей дозвіл. 
2.   Надати ФОП Лизогубовій Ользі Михайлівні дозвіл на тимчасову виносну торгівлю з 
лотків: дитячими іграшками та гелієвими кульками, торгові лотки з солодкою ватою та поп-
корном, лотарея «Дартс». 
1)зобов’язати ФОП Лизогубова О.М., забезпечити безпеку користувачів даних розважальних 
послуг, громадський порядок, а також дотримання санітарних та протипожежних норм. 
2)встановити, що прибирання території, оплата за використану електроенергію,   
відшкодування збитків, завданих під час роботи тимчасової виносної торгівлі з лотків, 
проводяться ФОП Лизогубова О.М., за рахунок його власних коштів протягом строку, на 
який видано цей дозвіл. 
3.   Відмовити ФОП Скулинцю Вадиму Валерійовичу у надані дозволу на встановлення  
атракціонів на День міста Баранівка, а саме; двох гірок надувних, дитячих електромобілів, 
солодкої вати та попкорну. 
4.   Відмовити ФОП Шовкоплясу Сергію Миколайовичу у надані дозволу на встановлення 
атракціонів на День міста Баранівка, а саме; повітряні кульки, попкорн та солодка вата, 
дитяча гра «Дартс», батут «Джампер», батут «Механізований», батут надувна гірка, 
веломобілі. 
5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2018                                                                                                                   № 181 

 
 
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  13.08.2018  № 216-од 
«Про комісію з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість 
населення», що додається. 

  

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконкому  

                                                                                                                            від 30.08.2018 №181 
 

 

 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
  

13.08.2018 року                                                                                      № 216-од 
 

Про комісію з питань контролю  
за додержанням законодавства  
про працю та зайнятість населення  
 
 
  З метою захисту трудових і економічних прав громадян, активізації 
роботи щодо легалізації трудових відносин між роботодавцями і найманими 
працівниками та вирішення економічних і соціальних проблем, наповнення 
міського бюджету, керуючись ч.3 ст. 18, ч.3 ст. 34, ч.8 ст. 59  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, 
 
 1. Затвердити Положення про комісію з питань контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення  (додаток 1).  

2. Створити комісію з питань контролю за додержанням законодавства 
про працю та зайнятість населення  у складі, що додається (додаток 2). 

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 Міський голова       А.О. Душко 
 
 

 

 



 

 

       Додаток 1 
       розпорядження міського голови 
       13.08.2018 р. № 216-од 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань контролю за додержанням законодавства про працю 

та зайнятість населення  
 
 

 1. Комісія з питань контролю за додержанням законодавства про працю 
та зайнятість населення (далі Комісія) утворюється  з метою реалізації в 
повному обсязі повноважень, визначених чинним законодавством в частині 
забезпечення державних гарантій у сфері праці,  підвищення рівня соціальної 
захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за 
використання їх праці,  проведення інформаційної,  консультативної роботи 
серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства,  а 
також проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо 
дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання 
найманої робочої сили та трудових відносин. Комісія утворюються для 
здійснення заходів, які б сприяли виведенню заробітної плати та зайнятості 
населення з “тіньового” сектора економіки та їх легалізації.   
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами 
України,  постановами Верховної Ради України,  актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови обласної державної 
адміністрації,  розпорядженнями  міського голови,  рішеннями міської ради, 
виконавчого комітету, а також цим Положенням. 

3. Комісія здійснює свою діяльність на території Баранівської ОТГ.  
 4. Основні завдання діяльності Комісії. 
       1) забезпечення державних гарантій у сфері праці,  підвищення рівня 
соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців 
за використання їх праці,  запобігання проявів “тіньової” зайнятості,  
забезпечення повноти сплати внесків до Пенсійного фонду України та податків 
до місцевого бюджету; 

2) проведення інформаційної роботи серед населення в частині 
роз’яснення положень трудового законодавства; 

3) проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо 
дотримання ними вимог чинного трудового законодавства в частині 
використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних 
трудових відносин; 

4)  забезпечення взаємодії з територіальними органами ДФС, ПФ, Центру 
зайнятості з метою вжиття заходів впливу до керівників підприємств, 
організацій, установ, ФОПів, які використовують найману працю з порушенням 
вимог чинного законодавства;  
 5)  здійснення перевірок стану виконання суб’єктами господарювання 
законодавства у сфері праці та оплати праці (оформлення трудових відносин,  
виплата заробітної плати); 



 

 

          6)  всебічного сприяння роботі інспектора праці та соціально-трудових 
відносин управління соціального захисту населення Баранівської міської ради. 
  
 4. Комісія має право: 

-  одержувати статистичну інформацію та інші дані,  необхідні для 
забезпечення діяльності комісії від територіальних органів ДФС, ПФ та центру 
зайнятості; 

-  одержувати інформацію та інші дані від підприємств,  організацій,  
установ,  суб’єктів господарської діяльності з числа фізичних осіб; 

-  запрошувати на засідання комісії роботодавців для розгляду фактів 
порушень чинного законодавства,  виявлених за результатами зіставлення бази 
даних; 

-  одержувати від роботодавців необхідні письмові пояснення до виявлених 
порушень чинного законодавства та від найманих працівників щодо тривалості 
робочого часу та режиму роботи,  рівня оплати праці та інше; 

-  за результатами вивчення та розгляду окремих питань,  що стосуються 
порушення законодавства про працю в частині реєстрації трудових відносин 
роботодавцями з найманими працівниками,  вносити пропозиції до відповідних 
органів для прийняття адміністративних чи інших заходів впливу до 
порушників; 
 -  проводити рейди – на умовах завчасного попередження роботодавців 
або без такого попередження; 

-  виявляти осіб, які фактично виконують роботу в інтересах суб’єкта 
господарської діяльності та які підпадають під поняття “працівник”,  збирати 
докази щодо використання найманої праці без укладення трудового договору 
належним чином,  шляхом письмового опитування працівника. 
 5. Організація роботи Комісії. 

 5.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 
членів комісії. Кількісний і персональний склад Комісії,  Положення про неї 
затверджується розпорядженням міського голови. 

 5.2. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Комісії здійснює управління праці та соціального захисту населення 
міськради. 

5.3. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням 
голови комісії, але не рідше, ніж один раз на два місяці. Члени комісії мають 
право ініціювати проведення позачергових засідань. Засідання комісії 
вважається  правомочним, якщо на ньому присутні  більш як половина її членів. 
Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 
половини присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії. Рішення комісії 
фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на її 
засіданні та секретарем. Рішення комісії може бути оскаржено в установленому 
законодавством порядку.  

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник 
голови. 



 

 

За рішенням комісії  можливі виїзди членів комісії до суб’єктів 
господарювання. При здійсненні таких виїздів  до роботи Комісії залучається 
в.о. старости того старостату на території якого працює Комісія. 
 
 5.4. Голова комісії організовує роботу та несе персональну  
відповідальність за виконання покладених на комісію завдань, скликає 
засідання комісії та головує на них, розподіляє обов’язки між членами комісії. 
 Заступник голови виконує обов'язки голови Комісії у разі його 
відсутності. 
 Секретар проводить роботу з підготовки засідань комісії і оформлення 
протоколів. 
 6. Внесення доповнень та змін до цього Положення чи його скасування 
здійснюється за розпорядженням міського голови. 
 
 Керуючий справами виконкому                                      Л. Л. Куцан 
 



 

 

       Додаток 2 
       розпорядження міського голови 
       13.08.2018 р. № 216-од 

 
 

СКЛАД  
комісії з питань контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення   
 

 Кокітко Н.В.   - 1-й заступник міського голови - голова комісії, 
 Савчук В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради - заступник голови комісії, 
 Савич А.В. – інспектор з питань праці та соціально-трудових відносин 
управління соціального захисту населення Баранівської міської ради  - секретар 
комісії. 
 
Члени комісії: 
  
Цицюра В.О. - начальник управління праці та соціального захисту населення 
Баранівської міської ради, 
Василевський О.В. – в.о. начальника управління фінансів Баранівської міської 
ради, 
Шевчук О.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури, земельних 
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради, 
Виховський С.А. – начальник відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради, 
Каленикова А.А. – заступник начальника управління – начальник відділу з 
питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрації, (за згодою) 
Верниш Л.Й. – завідуюча сектором взаємодії з роботодавцями, (за згодою) 
Касянчук Л.О. – головний державний податковий інспектор, (за згодою) 
Близниченко Є.О. – головний інспектор Баранівського районного сектору 
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Житомирській області, (за згодою), 
Корейба Р.В. – начальник сектору превенції Баранівського відділення поліції 
Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, (за згодою)  
 

Керуючий справами виконкому                                      Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2018                                                                                                                   № 182 

  
Про придбання соціального житла для  
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа 
 
 На виконання міської (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-
2022 роки, затвердженої рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
22.12.2017 №785, у зв’язку з надходженням коштів у сумі 100 тис. грн. на реалізацію 
Програми у 2018 році,  відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України, ст.7 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення», керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
постановою КМУ від 23.07.2008 р. №682, провівши моніторинг забезпечення житлових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа по громаді, 
враховуючи протокол житлової комісії від 20.08.2018р. №10, виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл головному розпоряднику коштів - управлінню соціального 
захисту населення Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) на придбання однокімнатної 
квартири, загальною площею 28,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомирська область, 
м. Баранівка, вул. Софіївська, 6, загальною вартістю 100 тис. грн. (сто тисяч грн.) для 
проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

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

 
 

 
Міський голова                                                                                           А.О. Душко  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №183 

 

Про погодження дозволу на будівництво 
 

Розглянувши заяву Яворського К. А. 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 Яворському Казимиру Антоновичу будівництво на власній земельній ділянці 
за адресою: ХХХХХХХХ. 
2.     Зобов’язати Яворського К.А., замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: 
ХХХХХХХ, у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №184 

 

Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  
 

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.   Погодити Слободян Анні Іванівні, жительці м. Баранівка, місце розташування тимчасової 
споруди - гаража по ХХХХХХХХ. 
2.   Зобов’язати Слободян А.І.: 
1)погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової 
споруди будівельним нормам у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з 
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-
геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду (гараж) у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 
споруди. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з   
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
30.08.2018                                                                                                                     №185 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги громадянам Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №6 від 
27.08.2018 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, 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 на лікування та на покращення матеріально-
побутових умов громадянам, які проживають на території Баранівської міської ради за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно 
додатку. 
2.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній 
сумі 96720грн. (дев’яносто шість тисяч сімсот двадцять гривень) на рахунок управління 
соціального захисту населення міської ради для виплати 96720грн. (дев’яносто шість тисяч 
сімсот двадцять гривень). 
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 
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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2018                                                                                                                     №186 
 

 
Про виплату допомоги на поховання   
 

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували пенсійних 
та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи протокол №6 від 
27.06.2018 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 та керуючись Постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження Порядку надання допомоги на 
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов'язалася поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  
 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, 
передбачених для цієї мети згідно додатку. 
 
2.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній 
сумі 4000 грн. (чотири тисячі гривень) на рахунок управління соціального захисту 
населення міської ради для виплати допомоги  4000 грн. (чотири тисячі гривень). 
 
3.Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) забезпечити 
виплату грошової допомоги громадянам. 

 
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 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №187 

Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 

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

ВИРІШИВ: 

1.   Присвоїти об’єкту нерухомого майна в ХХХХХХХ який перебуває у праві 
власності Гонтар Тетяні Анатоліївні поштову адресу: ХХХХХХХХХХ. 

2.   Присвоїти ½ частині об’єкту нерухомого майна в ХХХХХ який перебуває у праві 
власності Каліновської Ольги Яківни поштову адресу: ХХХХХХХХ. 

3.   Присвоїти об’єкту нерухомого майна в ХХХХХХХ який перебуває у праві 
власності Свінціцького Валентина Івановича поштову адресу: ХХХХХХХХХХ. 

4. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в ХХХХХХ для оформлення права власності 
Томашевському Олександру Степановичу поштову адресу повул. Ярослава Мудрого, 48, м. 
Баранівка замінити на адресу: ХХХХХХХХХХ, у зв’язку з упорядкуванням нумерації. 

5.  Зобов’язати Гонтар Т.А., Каліновську О.Я., Свінціцького В.І., Томашевського 
О.С.,внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 

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

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №188 

 

Про внесення змін до рішення 
виконкому міської ради 
від 31.07.2018 року №167 
«Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна» 
 
 

Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.     Внести зміни до рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради, від 31.07.2018 
року №167«Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна» в пункт №1, а 
саме: 
слова «ХХХХХХХ» замінити на «ХХХХХХХ», у зв’язку з упорядкуванням нумерації 
житлових будинків. 
2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №189 

 

Про об’єднання поштової адреси  
 

Розглянувши заяву гр. Шевчука Ігоря Миколайовича про об’єднання поштової адреси, 
керуючись ст. 31, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Об’єднати поштові адреси на праві власності гр. Шевчук І.М., ХХХХХХХ, згідно 
договорів купівлі-продажу частин житлового будинку, та присвоїти поштову адресу 
ХХХХХХХ. 
2.   Зобов’язати Шевчук І.М., внести зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих 
документів 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №190 

 

Про розгляд звернення жителів 
будинку 20-а по вул. Шевченка 
м. Баранівка щодо самовільного 
будівництва на прибудинковій території 
 

Розглянувши звернення гр. Гнилориби В.А. та гр. Онопрійчук В.Ю. щодо 
забезпечення проходу та проїзду до власних квартир через земельну ділянку для 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Баранівка, вул. Шевченка, 20-а 
(прибудинкова територія), яка самовільно зайнята та загороджена співвласником даного 
будинку гр. Федорівим В.М., на виконання рішення 23 сесії 8 скликання Баранівської міської 
ради від 16.08.2018р. №1318, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Рекомендувати Федоріву В.М. демонтувати самовільно встановлену огорожу біля 
багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Шевченка, 20-а, м. Баранівка, 
протягом 10 календарних днів з моменту належного повідомлення про рішення виконавчого 
комітету. 
2.   У випадку не виконання та або відмови в отримані рішення виконавчого комітету, 
головному спеціалісту юрисконсульту відділу юридичної та кадрової роботи міської ради 
(Лисюк І.І.), звернутися до суду з позовом - про надання дозволу на демонтаж самовільно 
встановленої огорожі. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №191 

 

Про надання дозволу на розміщення  
реклами на рекламній конструкції  
типу «сіті-лайт» 
 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 
існуючих рекламних конструкціях типу «сіті-лайт», керуючись пп.13 п. а ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл директору ТзОВ «Топрітейл» Богайчуку Дмитру Валентиновичу на 
розміщення комерційної реклами в кількості двох рекламних постерів на існуючій рекламній 
конструкції типу «сіті-лайт», встановлених у м. Баранівка по вул. Звягельській біля магазину 
«Наш Край» та по вул. Соборна терміном до 31.12.2018 р. 
2. Зобов’язати директора ТзОВ «Топрітейл» Богайчук Д.В. укласти з Баранівською міською 
радою договір тимчасового користування сіті-лайтом, на якому передбачено розмістити 
вищезгадану зовнішню комерційну рекламу.  
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 – директора ТзОВ «Топрітейл» Богайчук Д.В. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №192 

Про взяття на квартирний облік 
Ігнатьєвої О.В. 
 
            Розглянувши заяву та документи надані гр. Ігнатьєвою Оксаною Валеріївною від 
23.08.2018 року  щодо постановки її на квартирний облік як молодого спеціаліста лікаря 
онколога Баранівської комунальної центральної районної лікарні, керуючись ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.15,40,45,46 Житлового кодексу 
України, пп.2 пункту 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, виконавчий комітет міської ради 
                                                       В И Р І Ш И В: 
           1. Взяти на квартирний облік для позачергового отримання житла Ігнатьєву Оксану 
Валеріївну, ХХХХХХХХ, як молодого спеціаліста лікаря онколога Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні,  в порядку розподілу в іншу місцевість.  
           2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №193 

 

Про затвердження Правил 
приймання стічних вод 
підприємств і організацій у комунальну 
систему каналізації м. Баранівка  
(проект регуляторного акту) 

  
З метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем 

водовідведення міста Баранівка, відповідно до  абзацу 5 статті 13 Закону України „Про питну 
воду, питне водопостачання та водовідведення”, статей 1-3,5,15,31-34,39-41,47,68-70 Закону 
України „Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 
 1,2,35,38,39,42,44,70,95,99,110,111 Водного кодексу України, Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що 
справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого 
водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316, статті 30 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Броварської міської 
ради: 

В И Р І Ш И В: 
1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як 
проекту регуляторного акту такого змісту: 

«1. Затвердити „Правила приймання стічних вод підприємств і організацій у 
комунальну систему каналізації м. Баранівка” (додаються). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Баранівської міської ради від 04.08.2013 р. № 982 „Про затвердження Правил 
приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему 
каналізації   м. Баранівка”. 
3.Дане рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.» 
2. Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради: 
1) забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу 
регуляторного впливу згідно з вимогами чинного законодавства; 
2) опрацювати надані громадянами зауваження та пропозиції й винести даний 
проект рішення про погодження виконавчим комітетом міської ради в терміни, 
передбачені вимогами чинного законодавства. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 
  
Міський голова                                                                                              А.О. Душко 
  
  



 

 

  
АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ 

проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради 
„Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у 

комунальну систему каналізації   м. Баранівка” 
  
Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з 

дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності" від 11.09.2003 р. № 1160-IV, Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 
р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого 
комітету Баранівської міської ради, як регуляторного акта. 

І. Визначення проблеми 
Cистема централізованого водовідведення м. Баранівка призначена для приймання, 

відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у р. Случ. Якість очистки стічних 
вод, що випускаються у р. Случ, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно 
затвердженого дозволу на спеціальне водокористування. 

Для запобігання порушення встановлених нормативів гранично допустимого скидання 
забруднюючих речовин зі стічними водами в р. Случ необхідно,  щоб на вході до 
каналізаційних очисних споруд КП „Баранівка міськводоканал” концентрації забруднюючих 
речовин стічних вод не перевищували певні значення – допустимі концентрації (ДК). 

Забезпечення дотримання визначених ДК забруднюючих речовин стічних вод на вході 
до очисних споруд  можливо тільки тоді, коли концентрації забруднюючих речовин стічних 
вод підприємств (установ) м. Баранівка, що скидаються у міську каналізацію, в свою чергу 
не перевищували визначених для них величин. 

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом державного регулювання, полягає в 
забезпеченні якісного очищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах перед 
скидом їх в р. Случ. 

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи 
водовідведення міста Баранівка, відповідно до вимог Законів України: „Про питну воду, 
питне водопостачання та водовідведення”, ”Про охорону навколишнього природного 
середовища”, „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, 
„Про благоустрій населених пунктів” виникла необхідність у затвердженні Правил 
приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Баранівка. 

Метою зазначеного регуляторного акта є запобігання порушенням у роботі мереж і 
споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та 
забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами 
стічних вод споживачів. 

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному 
Кодексі України, Законах України: „Про охорону навколишнього природного середовища”, 
„Про питну воду та питне водопостачання”, постанові Кабінету Міністрів України від 
25.03.1999р. № 465 „Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 
зворотними водами”,  Правил приймання стічних вод до систем централізованого 
водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні 
скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 01.12.2017 року № 316, наказі Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 27.06.2008р. № 190 „Про затвердження Правил користування 
системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України”, 
наказі Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995р. № 30 „Про затвердження Правил 
технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України”, 
Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення. 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 



 

 

Групи(підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так – 

Держава, у т.ч.:     

Орган місцевого самоврядування Так – 

Суб’єкти господарювання Так – 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва Так – 

 
ІІ. Цілі державного регулювання. 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є: 
- запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення; 
-підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її 

експлуатації; 
-забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення 

скидами стічних вод; 
- провадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи 

централізованого водовідведення; 
- мотивування підприємств, організацій,  установ та фізичних осіб-підприємців 

дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи 
централізованого водовідведення; 

- затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення 
вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення(відключення від 
системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника 
грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо); 

-безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого 
водовідведення  (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості 
трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й 
здоров’я обслуговуючого персоналу); 

-якісна робота очисних споруд КП «Баранівка міськводоканал», поліпшення очистки 
стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок 
наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин); 

-встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може 
скидатися споживачами в систему централізованого водовідведення, відповідальність та 
міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання 
стічних вод до системи централізованого водовідведення. 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе 

до порушень у роботі систем централізованого водовідведення, зниження ефективності 
роботи системи і до небезпечності її експлуатації та незабезпечення охорони навколишнього 
природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств м. Баранівка. 

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання 
порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності 
роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього 
природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств. 

3.1 Визначення альтернативних способів. 
Вид 

альтернативи 
Опис альтернативи 



 

 

Альтернатива 1 Ввести в дію запропонований регуляторний акт. 

Альтернатива 2 Залишити наявний стан справ без змін. 

 3.2 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 
 Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів 

держави, громадян та суб’єктів господарювання. 
  3.2.1 Оцінка впливу на сферу інтересів держави. 
Таблиця 1 
Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 
1 

Введення в дію запропонованого акта 
забезпечить: 

- запобігання порушення технологічного 
режиму очищення стічних вод внаслідок 
наднормативного надходження забруднюючих 
речовин; 

-  безпечну експлуатацію мереж міської 
системи каналізації; 

- попередження забруднення водного 
об’єкту недостатньо очищеними стічними 
водами. 

Реалізація 
проекту регуляторного 
акта не потребує 
додаткових витрат з 
державного та/або 
місцевого бюджету. 

Альтернатива 
2 

У разі неприйняття запропонованого 
нормативно-правового акта, вигоди відсутні. 

Витрати відсутні. 

 

3.2.2 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян. 
Таблиця 2 
Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

1 2 3 

Альтернатива 
1 

Вигодою введення в дію 
запропонованого регуляторного акта є 
прозорість та якість для населення 
умов діяльності КП „Баранівка
міськводоканал” та контрагентів 
підприємства, покращення 
екологічного стану міста. Створює 
єдиний порядок та умови для 
приймання стічних вод підприємств 
до системи централізованого 
водовідведення, за яких не 
порушується робота комунальних 
каналізаційних мереж та споруд, 
забезпечується безпека їх експлуатації 
та знешкодження стічних вод на 

Витрати  відсутні. 



 

 

каналізаційних очисних спорудах, 
забезпечує єдину процедуру 
проведення контролю за складом та 
властивостями стічних вод, що 
скидаються підприємствами до 
системи централізованого 
водовідведення, виконання 
вимірювань показників складу та 
властивостей проб стічних вод. 

  
1 2 3 

Альтернатива 
2 

Стан справ залишиться 
 без змін. 
Вигоди відсутні. 

Витрати власних коштів КП 
„Баранівка міськводоканал” на 
відновлення технічного стану 
очисних споруд через 
неконтрольований скид стічних 
вод споживачів зі значним 
перевищенням допустимих 
концентрацій забруднюючих 
речовин. 

Втрати коштів КП 
„Баранівка міськводоканал”, які 
можливо спрямувати на заходи 
щодо поліпшення екологічного 
стану міських очисних споруд. 

 

 
 
ІV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 
На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним 

способом досягнення встановлення цілей є Альтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми 
пропонується прийняти запропонований регуляторний акт. 

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного аналізу регуляторного впливу, 
досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Баранівської 
міської ради „ Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у 
комунальну систему каналізації   м. Баранівка”. 

Впровадження цього регуляторного акта передбачає здійснення органом місцевого 
самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог 
законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності, а саме: 

-         складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за 
впровадження цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення (внесення до плану 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) 
до нього; 

-         оприлюднення проекту регуляторного акта разом з АРВ з метою обговорення та 
одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб; 



 

 

-         внесення проекту регуляторного акта (за наявності разом зі зведеною таблицею 
зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта та АРВ отримані розробником 
протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради; 

-         у разі прийняття регуляторного акта – оприлюднення у друкованих засобах 
масової інформації та на офіційному сайті Баранівської міської ради ; 

-         у разі прийняття регуляторного акта здійснення базового (повторного, 
періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства. 

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів 
досягнення цілей державного регулювання оцінено, як високий. 

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 
фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з 
бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до 
компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акта не 
потребує збільшення штату державних службовців та додаткового створення нових 
комунальних служб. 

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Обмеження строку дії акта немає. 
Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості 

доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства 
України. 

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є: 
 - систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання 

величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів при водовідведенні у міську 
каналізаційну мережу м. Баранівка, відповідно до розділу 5 Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого водовідведення м. Баранівка. 

 - виявлені порушення в частині наднормативного та понадлімітного скиду 
забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Баранівка пред'являти 
споживачам претензії та позови; 

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є: 
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення 

скидами стічних вод споживачів; 
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта. 
VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 
У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься відстеження його 

результативності згідно зі статтею 10 Закону України „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” та Методикою відстеження результативності 
регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за 
№ 308. 

Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється базове та повторне 
відстеження. Базове відстеження здійснюється не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання 
чинності регуляторним актом. Враховуючи те, що для визначення значень показників 
результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані, 
повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. 

Для отримання узагальнених показників будуть використовуватись дані, одержані  від 
КП "Баранівка міськводоканал" 

Зауваження і пропозиції від юридичних осіб приймаються протягом  30 днів з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акту в письмовому та електронному вигляді: 

-   м. Баранівка,  вул. Соборна, 20, міська рада. Тел. 4-20-35. 
-   b.meriya@ukr.net 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №194 

 
Про надання дозволу Цимбалюк В.І. та Цимбалюку В.В. 
на укладання договору дарування квартири 
 

Розглянувши заяви Цимбалюк Валентини Іванівни, Цимбалюка Володимира 
Валерійовича, жителів м. Баранівка, вул. Древлянська, 47, враховуючи висновок служби у 
справах дітей Баранівської міської ради від 23.08.2018 р., 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», виконавчий комітет міської ради 
 ВИРІШИВ: 

1. Надати Цимбалюк Валентині Іванівні, ХХХХХХХ, дозвіл на дарування 2/4 частин квартири 
за адресоюХХХХ її дочці Нічпальській Людмилі Валеріївні, ХХХХХХХ. 
 

2. Надати Цимбалюку Володимиру Валерійовичу, ХХХХХХ, дозволу на дарування 1/4 частини 
квартири за адресою: ХХХХХХ його сестрі Нічпальській Людмилі Валеріївні, ХХХХХХ. 
 

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

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №195 

Про неналежне виконання 

батьківських обов’язків 
 

Враховуючи інформацію служби у справах дітей Баранівської міської ради, 

керуючисьст.151, ст.155 Сімейного кодексу України, ст.4, ст.8, ст. 12 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 32, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію служби у справах дітей Баранівської міської ради взяти до відома 
(додається). 

2. Попередити Самойленко Ю.В. про відповідальність за неналежне виконання своїх 
батьківських обов’язків. 

3. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) тримати на 
контролі стан утримання та виховання дітей в сім’ї Самойленко Ю.В. та Самойленко 
В.П. 

4. Розглянути хід виконання даного рішення на черговому засіданні виконавчого 
комітету. 

 
 

 
 
 
Міський голова                                                                                                  А.О. Душко  
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 30.08.2018№195 
 

Інформація щодо стану утримання та виховання дітей 
в сім’ї Самойленко Ю.В. та Самойленко В.П. 

 
 На розгляд виконавчого комітету надійшла заява від Остапчук Лідії Василівни щодо 
неналежного виконання її дочкою Самойленко Юлією Василівною, ХХХХХХХ батьківських 
обов’язків по відношенню до дітей ХХХХХХХ, зловживання алкоголем, веденням 
аморального способу життя. 
 Зі слів заявниці Остапчук Л.В. її дочка вже більше 3-х років вживає спиртні напої, 
палить, безвідповідально ставиться до виховання дітей, вживає нецензурні слова, що 
перешкоджає задоволенню основних потреб дітей відповідно віку (відсутнє спілкування, 
харчування, догляд тощо). На прохання матері, чоловіка пройти лікування Самойленко Ю.В. 
відмовляється. 
 За результатами обстеження умов проживання сім’ї Самойленко Ю.В. фахівцем із 
соціальної роботи УСЗН, спеціалістами служби у справах дітей Баранівської міської ради 
спільно з працівниками поліції з’ясовано, що соціально-побутові та санітарно-гігієнічні 
умови проживання належні, в квартирі чисто, налагоджений побут. Проте в сім’ї постійно 
виникають конфлікти, бійки через вживання спиртного жінкою. 
 Зі слів дочки ХХХХХХ, яка під час літніх канікул перебуває вдома Самойленко Ю.В. 
постійно перебуває під впливом алкоголю, внаслідок чого агресивно себе поводить, 
спричиняє конфліктні ситуації, застосовує фізичну силу до дітей. 
 Зі слів чоловіка дружина часто погрожує покінчити життя самогубством. 
 Наявна характеристика з місця роботи Самойленко Ю.В., яка працює на посаді 
практичного психолога в Баранівському професійному ліцеї. 
 У розмові з Самойленко Ю.В. з’ясовано, що складну життєву ситуацію, яка склалася в 
сім’ї не усвідомлює, не визнає свою залежність від алкоголю та те, який негативний вплив її 
поведінка має на клімат в сім ї та стан дітей.  
 23.08.2018 року Самойленко Ю.В. притягнуто до адміністративної відповідальності за 
ст.173-2 КУпАП. 
 Враховуючи ситуацію, яка склалася необхідно попередити Самойленко Ю.В. про 
відповідальність за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, націлити на 
необхідність пройти лікування з метою збереження сім’ї та відповідно місця роботи.  
 Разом з тим тримати на контролі стан утримання та виховання дітей в сім’ї 
Самойленко Ю.В. та Самойленко В.П. 
 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей  
Баранівської міської ради                                                                                  І.В.Кучинська 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №196 

 
 
Про інформацію щодо реалізації  
Пілотних проектів на території 
Баранівської міської ОТГ 
 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту населення  
Баранівської міської ради Цицюри В.О., виконавчий комітет Баранівської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення  Баранівської 
міської ради Цицюри В.О. щодо успішності впровадження адміністрування всіх видів 
соціальних допомог в розрізі старостатів взяти до відома, що додається. 

2. Рекомендувати начальнику Управління соціального захисту населення  Баранівської 
міської ради Цицюри В.О. продовжити роботу для  забезпечення успішної реалізації 
пілотних проектів на території Баранівської міської ОТГ. 

3. Розглянути можливість внесення змін до структури міської ради в частині 
переведення діловодів із штату Баранівської міської ради в штат управління соціального 
захисту населення Баранівської міської ради. 

4. Інженеру-програмісту відділу діловодства та організаційної роботи  міської ради 
Назарчуку В. Ф. забезпечити вирішення питання підключення до мережі інтернету 
Берестівського, Йосипівського, Суємецького, Зеремлянського та Вірлянського старостатів. 
          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.. 

 

Міський голова                                                                     А. О. Душко 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                             Додаток  
 до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 30.08.2018  №196 
 

Інформація  
щодо успішності впровадження адміністрування всіх видів соціальних допомог в 

розрізі старостатів 

№ 
п/п 

СТАРОСТАТ 

Подано 
справділ
оводами 

за 7 
місяців 

З них 
за 

липень 
місяць 

Особисто
поданосп

рав 
громадян
ами ОТГ 

за 7 
місяців 

З 
них 
за 

липе
нь 

міся
ць 

Відсоток 
справ 

оформлени
х за місцем 
проживанн

я за 7 
місяців 

Відсоток 
справ 

оформлени
х за місцем 
проживанн
я в липні 

1 Полянківський 338 159 48 12 88 93 
2 Берестівський 204 6 33 5 86 55 
3 Рогачівський 222 30 53 16 81 65 
4 Кашперівський 207 7 34 11 86 39 
5 Жарський 51 0 15 2 77 0 
6 Суємецький 181 9 24 3 88 75 
7 Смолдирівський 262 98 41 9 86 92 
8 Йосипівський 25 8 34 9 42 47 
9 Марківецький 215 7 100 32 68 18 

10 Зеремлянський 210 15 26 3 89 83 
11 Ялишівський 70 0 16 3 81 0 
12 Вірлянський 111 50 70 23 61 68 

Разом 2096 389 494 128 81 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Інформація щодо забезпечення оргтехнікою в розрізі старостатів 

№ 
п/п 

СТАРОСТАТ Комп’ютер Ноутбук МФУ Примітка 
Наявність 

мережі 
інтернет 

1 Полянківський х 
 

х Мінсоцполітики так 

2 Берестівський 
  

х 
Місцевий бюджет 

(КокіткоН.В.) 
ні 

3 Рогачівський 
 

х х Мінсоцполітики так 

4 Кашперівський х 
 

х Мінсоцполітики так 

5 Суємецький 
    

ні 

6 Смолдирівський х 
 

х Мінсоцполітики так 

7 Йосипівський 
  

х 
З  іншого 

старостату 
ні 

8 Марківецький 
  

х Мінсоцполітики так 

9 Зеремлянський 
  

х Мінсоцполітики ні 

10 Ялишівський 
  

х 
З  іншого 

старостату 
так 

11 Вірлянський 
    

ні 

 

Начальник управління соціального 
 захисту населення  міської ради                                                            В. О. Цицюра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2018                                                                                                                             № 197 
Про затвердження мережі  
закладів загальної середньої та  
дошкільної освіти  

 
Відповідно до п.1 ст. 13, п.2 ст.66 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти  Баранівської міської ОТГ на 2018-
2019 навчальний рік із кількістю груп 36  (додаток 1). 

2. Затвердити мережу закладів загальної  середньої освіти  Баранівської міської ОТГ на 
2018-2019 навчальний рік із кількістю класів 165  (додаток 2). 

3. У зв’язку із  наповнюваністю класів менше 5 учнів організувати навчання  за 
індивідуально-груповою  формою учнів 2, 3 класів філії ОНЗ «Баранівська гімназія» 
Старогутянської ЗОШ І ст.; 2 класу Баранівської ЗОШ І-ІІ ст.; 4 класу Климентіївської 
ЗОШ І-ІІ ст.; 5 класу Зеремлянської ЗОШ І-ІІІ ст.; 6 класу Суємецької ЗОШ І-ІІ ст.;10 
класу Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 11 класуКашперівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

4. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти забезпечити 
дотримання вимогТипових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року 
№1205. 

5. Начальнику відділу освіти Баранівської міської ради Николишину Р.З.забезпечити 
регулярний підвіз дітей і вчителів до закладів освіти та додому шкільними автобусами  
за визначеними маршрутами. 

6. Начальнику управління фінансів Баранівської міської ради Василевському О.В. 
забезпечити цільове використання  бюджетних коштів, виділених на оплату праці, 
теплоносії, харчування учнів та матеріально-технічне  забезпечення освітнього  
процесу.  

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

Міський голова                                                                                                    А.О Душко 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
30.08.2018                                                                                                                         № 198 
 

 
Про затвердження заходів  
щодо проведення свята в  
селі Рогачів 

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

В И Р І Ш И В:   

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

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

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

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

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

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

 

Міський голова                                                                                        А. О. Душко  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 30.08.2018  № 198 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селі Рогачів 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селі Рогачів 
культурно-розважальних заходів. Свято провести 21 вересня 2018 року на території 
старостинського округу в селі Рогачів біля будинку культури. 

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

                                                                        міської ради, в. о. старости сіл 
                                                              Рогачівського старостату 
                                                            До 21 вересня 2018 року 

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

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

                                                 в. о. старости сіл 
                                                              Рогачівського старостату 
                                                            До 21 вересня 2018 року  

3. Забезпечити придбання призів, вручення подяк та грамот. 
                                                                    Відділи: культури, сім’ї, молоді  

                                                       та спорту міської ради, діл 
                                                         До 21 вересня 2018 року 

4. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                                          Відділ діловодства 

                                                                                                та організаційної роботи  
                                                                                                міської ради 
                                                                                                До 16 вересня 2018 року 
5.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення на території Баранівської громади свята в селі Рогачів.   

                                                            Відділ діловодства 
                                                                     та організаційної роботи  

                                                міської ради 
                                                                   До 7 вересня 2018 року 

 
 

Начальник відділу культури, сім»ї, молоді та спорту                         Н. Б. Ошатюк 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 Додаток  

                                                                                                          до рішення виконкому  

                                                                                                      від 30.08.2018  № 198 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята  

в селі Рогачів 

САВЧУК 

Василь Андрійович                               заступник міського голови, голова   

                                                                робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                            керуючий справами виконкому, заступник голови 

                                                                робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                   головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                               відділу діловодства та організаційної 

                                                               роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                    начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                  комунального господарства  

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                     начальник відділу діловодства та  

                                                                  організаційної роботи 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                         начальник відділу освіти  

 

ДЕЙНЕКА 

Володимир Петрович                           в. о. старости Рогачівського старостату 

 

ОШАТЮК 

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

                                                                 спорту  

ТУРОВСЬКА  



 

 

Світлана Миколаївна                            директор міського Будинку дитячої творчості    

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                           начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                та закупівель 

 

Начальник відділу культури, сім»ї, молоді та спорту                         Н. Б. Ошатюк 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

30.08.2018                                                                                                                           №199 

 

Про надання дозволу на встановлення 
намету в місті Баранівка 
 

Розглянувши клопотання депутата Баранівської міської ради ПП «Об’єднання 
Самопоміч» Курбатова Віктора Аліджановича про надання дозволу на безкоштовне 
розміщення намету в центральній частині міста Баранівка, керуючись пп. б п. 3 ст.38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл депутату Баранівської міської ради ПП «Об’єднання Самопоміч» Курбатову 
Віктору Аліджановичу на дозвіл на безкоштовне встановлення намету на площі Волі в місті 
Баранівка один раз в тиждень до кінця 2018 року. 
2. Зобов’язати депутата Баранівської міської ради ПП «Об’єднання Самопоміч» Курбатова 
В.А. укласти договір на вивезення сміття з Баранівською міською радою.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 
 
 
 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 
 


