
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

10.10.2018                                                                                                                         № 200 

 

Про план роботи  

виконкому міської ради  

на ІV квартал 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому міської ради 

Куцан Л. Л. про план роботи виконкому міської ради на ІV квартал 2018 року, керуючись ст.27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з регламентом роботи 

виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Баранівської міської ради на ІV квартал 
2018 року згідно додатку. 

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 забезпечити виконання визначених заходів у 
встановлені терміни. 

4. Контроль за виконання 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 10.10.208 № 200 

 

ПЛАН РОБОТИ 

виконавчого комітету Баранівської міської ради 

на  ІV квартал  2018 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 затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 9 місяців 2018 року 

Жовтень  

2018 року 

О. В. 

Василевський 

О. В. 

Василевський 

2. Про стан роботи виконкому міської ради 

із зверненнями громадян за 9 місяців 2018 

року. 

Жовтень  

2018 року 

О. Д. Костецька О. Д. Костецька 

3. Про стан готовності господарського 

комплексу громади до роботи в осінньо-

зимовий період 

Жовтень  

2018 року 

В. А. Савчук В. А. Савчук 

4. Про виконання Стратегії розвитку 

Баранівської міської ОТГ 

Листопад   

2018 року 

Н.І . Свінціцька Н.І . Свінціцька 

5. Про проведення новорічних та різдвяних 

свят 

Листопад   

2018 року 

Н. Б. Ошатюк Н. Б. Ошатюк  

6. Про роботу з сім’ями, які знаходяться у 

складних життєвих обставинах 

Грудень  

2018 року 

І. В. Кучинська І. В. Кучинська  

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

- Рішення виконкому міської ради 

 

3. Організаційно-масові заходи: 

 7. Участь у підготовці та проведенні заходів 

до Дня захисника України та Дня 

Українського козацтва 

12 жовтня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 



 № 

з/п 

Зміст роботи Термін    вико

нання 

Відповідальні 

за виконання 

Доповідачі 

1 2 3 4 5 

 

 8. Участь у мітингу та покладанні квітів до 

Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників 

28 жовтня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 9. Участь у підготовці та проведенні заходів 

до Дня гідності та Свободи 

21 листопада Загорська О. С. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

  
  
  

 10 Участь у підготовці та проведенні заходів 

до Дня пам’яті жертв Голодомору 

25 листопада Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

 

 11 День місцевого самоврядування в Україні 7 грудня   Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

  

10. 12 Участь у заходах до Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС 

14 грудня Костецька О. Д. 

Куцан Л. Л. 

Ошатюк Н. Б. 

11.  

 13 Забезпечити проведення засідань комісій 

виконкому (щодо розгляду заяв громадян 

для надання матеріальної допомоги, з 

питань захисту прав дітей, 

адміністративної, житлової, з питань 

будівництва), опікунської ради, 

громадської ради, молодіжної ради 

Протягом 

кварталу 

Посадові особи 

апарату міськради 

 

 14 Прийом громадян з особистих питань, 

розгляд їх звернень. 

Протягом 

кварталу 

Посадові особи 

апарату міськради 

 

 

4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН 

 15 Інформування населення через засоби 

масової інформації про діяльність 

виконавчого комітету 

 

Протягом 

кварталу 

Костецька О. Д. 

Пилипко Л. О. 

 

Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                    № 201 

Про дотримання земельного та  

природоохоронного законодавства на 

території Баранівської міської ради 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу містобудування та 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності Шевчук О.Г. про стан дотримання 

земельного та природоохоронного законодавства, виконком міської ради зазначає, що на 

території громади постійно проводиться робота з даного питання.  

З метою дотримання чинного законодавства щодо охорони й використання земельних 

ресурсів на території Баранівської міської ОТГ, враховуючи все вищесказане та керуючись п.б 

пп.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91,140,144 Земельного 

кодексу України, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури, земельних відносин 

та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. з даного питання, що 

додається, взяти до відома. 

2. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  

міської ради (Шевчук О.Г.) спільно з Баранівським відділенням Новоград-Волинської ОДПІ: 

 1) посилити контроль щодо своєчасної сплати земельного податку та орендної плати 

за землю;  

2) постійно проводити роботу щодо поновлення договорів оренди землі;  

3) у разі неукладання додаткових угод до договорів оренди землі про зміну розміру 

орендної плати, підготувати матеріали до суду про розірвання договорів оренди землі;  

4) продовжувати роботу щодо проведення інвентаризації земель запасу 

сільськогосподарського призначення для виявлення земель, придатних для надання в оренду.  

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

питань діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука. 

Міський голова                                                                                           А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 



                                                                                 Додаток  

до рішення виконкому 

                                                                                         міської ради 

                                                                                                         від 10.10.2018 р. №201 

 

Інформація  

про дотримання земельного та природоохоронного законодавства на 

території Баранівської міської ради 

На території Баранівської міської ОТГ функціонують такі сільськогосподарські 

підприємства:  

ТОВ «Смайл-Агро», ТОВ «Форест Полісся-10», СФГ «Орій», СФГ «Осіння калина», 

ТОВ «Інком-молоко», ПСП «Арко-МД», ТОВ «Баранівське сільськогосподарське 

підприємство №1», ТОВ «Укрпластторг», ПСП «Мир», ТОВ «Біоферма «Клименталь», ТОВ 

СГП «Адонікс», СТОВ «Мирославль-Агро», ТОВ «Баранівка-Агро», ФГ «Віталій-М», ТОВ 

«Альянс-Бекон», ТОВ «БТТ АГРО», СФГ «Сахнюкове», ТОВ «Агро Плюс-2012», ТзОВ 

«Марківка «Агро-ВТ», ПП «Галекс –Агро», ТОВ «Кусто Агро Фарминг», ТОВ «Агровест 

Груп».  

Зокрема, особлива увага приділяється укладанню договорів оренди землі. В даний час 

укладено та діє 150 договорів оренди землі, з них: 75 договорів – з фізичними особами, 75 

договорів – з юридичними особами, на загальну площу 193,3287 га. Спеціалістами міської 

ради надіслано попередження орендарям, термін дії договорів оренди яких закінчується, про 

необхідність їх поновлення. Також відповідно до рішення 24 сесії 8 скликання від 27.09.2018 

р. №1350 для забезпечення соціально-економічного розвитку міської громади, формування 

збалансованого бюджету затверджено Положення щодо порядку встановлення розміру 

орендної плати та ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, які надані 

в користування на умовах оренди. 

У 2018 році Баранівською міською радою продано у власність 1 земельну ділянку 

загальною площею 0,1059 га за ціною 113 005,9 грн. Підготовлено до продажу 2 земельних 

ділянки площею 0,4580 га загальною вартістю 136 646,3 грн. та готується до продажу 4 

земельних ділянки загальною площею 0,8111 га. 

З метою ефективного управління земельними ресурсами на території громади, 

посилення контролю за їх використанням, затверджено Генеральний план міста Баранівка та 

погоджено Схему планування території Баранівської ОТГ. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку землі», з метою врахування інфляційних 

процесів та наповнення бюджету коштами від земельного податку та оренди землі, 

затверджено нову нормативно-грошову оцінку земель міста Баранівка, яка буде введена в дію 

з 01.01.2019 р. Також прийнято проект регуляторного акту про затвердження нормативної 

грошової оцінки землі сіл Смолдирів, Іванівка, Смолка, Суємці, Володимирівка, яка буде 

введена в дію з 01.01.2020 р. Після введення в дію нової нормативно-грошової оцінки землі, 

будуть проведені роботи по укладанню додаткових угод до діючих договорів оренди землі про 

зміну розміру орендної плати за землю. 



Задля внесення змін до персоніфікованого обліку громадян на території ОТГ для 

нарахування земельного податку проведено інвентаризацію землекористувачів та 

землевласників. 

Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. 

№60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» Баранівській об’єднаній 

територіальній громаді передано у комунальну власність близько 4 тис. га земель державної 

власності. Це надасть змогу здійснювати заходи щодо обліку даних земель, почалися роботи 

по передачі земельних ділянок власникам нерухомого майна (господарські будівлі та двори), 

що сприятиме наповненню місцевого бюджету. 

 

Начальник відділу містобудування та архітектури,  

земельних відносин та комунальної власності  

міської ради                                                                                                          О. Г. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 202 

 

Про затвердження Правил 

приймання стічних вод 

підприємств і організацій у комунальну 

систему каналізації м. Баранівка  

(регуляторний акт) 

  

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

діяльності виконавчого органу ради В.А.Савчука. 

 
 Міський голова                                                                                             А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

  



   

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

10.10.2018                                                                                                                         № 203 

Про затвердження заходів  

щодо відзначення свят  

на території Баранівської  

міської об’єднаної  

територіальної громади 

З метою розвитку народних традицій, звичаїв, обрядів та  відзначення  свят на території 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 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 свят на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, що додаються.  

2. Утворити робочу групу з підготовки та відзначення свят на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади у складі  згідно з додатком. 

3. Робочій групі з підготовки та відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади (Савчук В. А.) забезпечити виконання вищезазначених заходів.  

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

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

 

Міський голова                                                                                             А. О. Душко  

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 10.10.2018  № 203 

 Заходи  

щодо відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади 

1. Забезпечити підготовку та відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади та провести культурно-розважальні заходи, а саме: 
- в с. Вірля свято провести 13 жовтня 2018 року в будинку культури с. Вірля (початок 
18:00 год); 
-в с. Острожок свято провести 14 жовтня 2018 року в центрі с. Острожок (початок 13:00 
год). 
- в с. Берестівка свято провести 8 листопада 2018 року в Берестівському сільському клубі 
(початок 14:00 год.). 

                                                                        Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                            та спорту міської ради,  

                                                  в. о. старости сіл 

                                                                            Рогачівського та Берестівського 

                                        старостатів 

                                                                       Жовтень- листопад 2018 року 

2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення свят на території Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади за участю художньої самодіяльності будинку 
культури с. Рогачів, сільського клубу с. Вірля, с. Берестівка та артистів міського Будинку 
культури ім. А. Пашкевича. 

                                                                       Відділ культури, сім’ї, молоді  

                                                           та спорту міської ради, 

                                                 в. о. старости сіл 

                                                                          Рогачівського та Берестівського 

                                      старостатів 

                                                                    Жовтень- листопад 2018 року 

3. Забезпечити придбання призів, вручення подяк та грамот. 

                                                                    Відділи: культури, сім’ї, молоді  

                                                       та спорту міської ради,  

                                                                 діловодства та організаційної  



                                                   роботи міської ради 

                                                         Жовтень 2018 року  

4. Виготовити та розповсюдити оголошення. 

                                                          Відділ діловодства 

                                                                                                та організаційної роботи  

                                                                                                міської ради 

                                                                                                До 13 жовтня 2018 року 

5.Спільно з Баранівським відділенням поліції вжити заходів щодо профілактики 
правопорушень, охорони громадського порядку в місцях проведення масових заходів з 
нагоди відзначення свят на території Баранівської громади..   

                                                            Відділ діловодства 

                                                                     та організаційної роботи  

                                                міської ради 

                                                                                                До 13 жовтня 2018 року 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток  

                                                                                                          до рішення виконкому  

                                                                                                      від 10.10.2018  № 203 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

робочу групу з підготовки та відзначення свят на території Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади 

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 

ЗАКУСИЛО 

Надія Іванівна                                       в. о. старости Берестівського старостату 

ОШАТЮК 

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

                                                              спорту  

 



ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                            директор міського Будинку дитячої творчості    

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                           головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  

                                                                та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                та закупівель 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                         № 204 

Про створення житлового фонду соціального 

призначення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа у 

Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді 

 
          З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони дитинства, 

забезпечення прав і свобод дітей, поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, розв’язання проблем 

дитячої безпритульності, питань формування і утримання житлового фонду соціального 

призначення та визначення правових, організаційних та соціальних засад щодо забезпечення 

конституційного права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб в 

Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді  на отримання соціального житла, 

керуючись ст..ст. 5,9,11,20 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», 

ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.ст.26,60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати квартирі 6 за адресою: м.Баранівка вул. Софіївська, 6 статус соціального житла. 

 

2. Створити житловий фонд соціального призначення у Баранівській міській об’єднаній 

територіальній громаді: 

2.1. віднести до житлового фонду соціального призначення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, наступне житло: 

 

№ 
з/п 

Адреса будинку № квартири 
Житлова 

площа 
Загальна 

площа 

1 
м. Баранівка 
вул.Софіївська,6 

6  13,4 кв.м.  28,2 кв.м. 

 

          3. Затвердити Положення про соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа згідно з додатком. 

           4. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 

власності міської ради (Шевчук О. Г.) розробити Положення про наглядову раду з питань 



розподілу соціального житла по даному питанню та затвердити її склад на черговому 

засіданні виконавчого комітету. 

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

діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

Міський голова                                                                                 А.О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Додаток №1 

                                                                                                              до рішення виконкому 

                                                                                                              Баранівської міської ради 

                                                                                                              від 10.10. 2018 року №204 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

       про соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа  

 

1.Загальні положення 

  

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про житловий фонд 

соціального призначення”, Житлового Кодексу, з метою забезпечення конституційного права 

на житло дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

1.2. Соціальне житло належить до житлового фонду соціального призначення. 

Передача соціального житла до інших житлових фондів, визначених законом, не допускається.

  

1.3. Житлові приміщення у соціальному житлі використовуються лише за 

призначенням.  

1.5. Житлове приміщення у спеціалізованому будинку не підлягає піднайму,  

приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі. 

  

2. Порядок надання та заселення соціального житла. 
 

2.1. Право на отримання соціального житлового приміщення мають діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, які проживають у закладах для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 

18 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Баранівської 

міської ради.   

 2.2. Протипоказанням для надання соціального житлового приміщення є відсутність 

згідно з висновком медико-соціальної експертизи у дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа можливості здійснювати 

самообслуговування і вести самостійний спосіб життя. 

 2.3. Заяву про надання житлового соціального приміщення дитина-сирота, дитина, 

позбавлена батьківського піклування, та особа з їх числа подає виконавчому комітету 

Баранівської міської ради (за місцем перебування на квартирному обліку). 

 До заяви додається: 

 лист-клопотання відділу-служби у справах дітей виконавчого комітету Баранівської  

міської ради про надання соціального житла; 

 довідка про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов; 

 довідка про склад сім’ї та реєстрацію; 

за умови наявності інвалідності медичний висновок про відсутність потреби у 

постійному сторонньому догляді та спроможність проживати самостійно. 

2.4. Надання соціального житла здійснюється за рішенням виконавчого комітету 

Баранівської  міської ради.  



2.5. Рішення виконавчого комітету міської ради про надання соціального житлового 

приміщення є єдиною підставою для укладення відповідного договору найму соціального 

житла. Договір найму соціального житла укладається між  наймодавцем – 

балансоутримувачем житлового будинку   і наймачем – громадянином, якому надано 

соціальне житло.  

2.6. Договір найму соціального житла є єдиною підставою для заселення соціального 

житлового приміщення. 

 2.7. Підставами для розірвання договору найму соціального житла є: 

                   а) надання наймачу або придбання ним іншого житлового приміщення;    

        б) систематичне порушення правил користування жилими приміщеннями. 

 2.8. Родичам особи, що проживає в соціальному житлі, або іншим особам забороняється 

користуватися цим житловим приміщенням.  

 

  3. Порядок користування і утримання соціального житла        

3.1. Користування соціальним житлом є платним.  Плата за соціальне житло 

складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги, що 

надається відповідно до закону. 

Плата за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем соціального житла, не повинна 

перевищувати 20 відсотків сукупного доходу наймача.    

3.2. Плата за соціальне житло складається з плати за: 

     - найм житла; 

     - утримання жилого будинку та прибудинкової території; 

     - комунальні послуги. 

            3.3. При встановленні розміру плати за соціальне житло враховуються: 
 середньомісячний сукупний дохід наймача  за попередній рік з розрахунку 

на одну особу, вартість майна, що знаходиться у власності громадянина, інші 
обставини, які безпосередньо впливають на майновий стан громадянина; 

 загальна площа житла; 
 кількість осіб, які в ньому проживають; 
 перелік отриманих житлово-комунальних послуг. 

3.4. Особам, яким встановлено законодавством  пільги, розмір плати за користування 

соціальним житловим приміщенням визначається з урахуванням таких пільг. 

 Особи, які проживають у соціальному житлі, мають право на призначення в 

установленому законодавством порядку субсидії на житлово-комунальні послуги. 

3.5. Житлове соціальне приміщення надається безоплатно. 

            3.6. Видатки для обслуговування та проведення поточного і капітального  

ремонту соціального житла, упорядкування та утримання прибудинкових територій 

здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок інших надходжень.  

 

4. Прикінцеві положення      

4.1. Контроль за цільовим заселенням соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа здійснюється  наглядовою радою з 

питань розподілу соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа.  

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 



   

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                         № 205 

Про надання статусу дитини-сироти 
ХХХХХХ, встановлення 
опіки та призначення опікуна над ним 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866, 
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 14.09.2018 р., 
заяву Тищик Ю.О. про встановлення опіки над малолітньою дитиною, виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХХХХ., мати якого померла ХХХХХХХХ, а батько 
записаний відповідно до ч.1 статті 135 Сімейного кодексу України ХХХХХХХХ. 

 
2. Встановити опіку над малолітнім ХХХХХ, та призначити опікуном над ним Тищик 

Юлію Олександрівну, ХХХХХХХ, жительку ХХХХХХХХХ. 
 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток малолітнього ХХХХХХХХ на опікуна Тищик Ю.О. 
 

4. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини-сироти ХХХХХХХ 
та щорічно до 28 вересня готувати звіт про стан утримання і виховання дитини в сім’ї 
опікуна Тищик Ю.О. 
 

5. Рекомендувати: 
5.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатюк О.І.) щорічно до 28 
вересня подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку опікуна Тищик Ю.О. та 
підопічного ХХХХХХХХХ 
 
5.2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Ковбан 
М.О.) здійснювати призначення та виплату державної соціальної допомоги на дитину-
сироту у межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 
 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

10.10.2018                                                                                                                         № 206 

Про надання статусу дитини-сироти 
ХХХХХХХ, встановлення 
опіки та призначення піклувальника над нею 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, 
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 14.09.2018 р., 
заяву Тищик Ю.О. про встановлення опіки над неповнолітньою дитиною, враховуючи 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради 
(протокол №3 від 08.10.2018р.),  виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини-сироти ХХХХХХХХХХ., мати якої померла ХХХХХХХ, а 
батько записаний відповідно до ч.1 статті 135 Сімейного кодексу України ХХХХХХХ. 

 
2. Встановити опіку над неповнолітньою ХХХХХХ, та призначити піклувальником над 

нею Тищик Юлію Олександрівну, ХХХХХХХХХХ, жительку ХХХХХХХХХ. 
 

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний 
розвиток неповнолітньої ХХХХХХХ на піклувальника Тищик Ю.О. 
 

4. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини-сироти ХХХХХХХ 
та до 27 липня 2019 року підготувати звіт про стан утримання і виховання дитини в 
сім’ї піклувальника Тищик Ю.О. 
 

5. Рекомендувати: 
5.1. Баранівському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу Головного 
управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатюк О.І.) до 27 липня 
2019 року подавати службі у справах дітей Баранівської міської ради інформацію про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку піклувальника Тищик 
Ю.О. та підопічної ХХХХХХХХ 
 



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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

10.10.2018                                                                                                                         № 207 
 
 
Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування ХХХХХХХ 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, 
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2018р., 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол №3 від 08.10.2018р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХХ, мати якої 
позбавлена батьківських прав ХХХХХХХ, а батько записаний відповідно до ч.1 статті 
135 Сімейного кодексу України ХХХХХХХХХ. 
 

2. Службі у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська І.В.) здійснювати 
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини, позбавленої 
батьківського піклування ХХХХХХХХ 

 

3. 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 

 

10.10.2018                                                                                                                         №208 
 
Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування ХХХХХХХХ 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статтями 55, 56, 58, 61, 62, 63 Цивільного кодексу 
України, статтею 243 Сімейного кодексу України, пунктами 22, 35, 37, 42 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, 
розглянувши висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2018 р., 
враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 
міської ради (протокол №3 від 08.10.2018р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХХХХ, батьки якої 
позбавлені батьківських прав ХХХХХХХ. 

 

2. 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 

 

10.10.2018                                                                                                                         №209 
 
 
Про надання дозволу Радомському В.В. 
на укладання договору дарування  
частини будинку 
 

Розглянувши заяву Радомського Віталія Володимировича, жителя ХХХХХХ, 
враховуючи висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2018 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», враховуючи рекомендації комісії з 
питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради (протокол №3 від 
08.10.2018р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

 
1. Надати дозвіл Радомському Віталію Володимировичу, ХХХХХХХ р.н., жителю 

ХХХХХХХХХ на дарування ХХ частини будинку за адресою: ХХХХХХХХ його 
сестрі Радомській Інні Володимирівні, ХХХХХХ. 
 

2. 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 

 

10.10.2018                                                                                                                         №210 
 
Про надання дозволу  
Майданюку Я.Ю.  
на придбання квартири  
 

Розглянувши заяву Майданюка Ярослава Юрійовича, жителя ХХХХХХХ, враховуючи 
висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2018 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», враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 
при виконавчому комітеті міської ради (протокол №3 від 08.10.2018р.), виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл для Майданюка Ярослава Юрійовича, ХХХХХХХ, на купівлю квартири, 
яка належить на праві власності Рихлінській Я.С., ХХХХХ, а саме  квартири ХХ, яка 
знаходиться за адресою: ХХХХХ, та оформити її у власність на свого малолітнього 
сина Майданюка Аркадія Ярославовича, ХХХХХХХХ 
 

2. 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 

 

10.10.2018                                                                                                                         №211 
 
Про надання дозволу Марчук Л.В.  
на продаж житлового будинку та 
земельної ділянки 
 

Розглянувши заяву Марчук Лесі Володимирівни, жительки ХХХХХХХ, враховуючи 
висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2018 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», враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 
при виконавчому комітеті міської ради (протокол №3 від 08.10.2018р.), виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Не надавати  дозвіл Марчук Лесі Володимирівні, ХХХХХХ., на продаж житлового 
будинку, який належить на праві власності її неповнолітній доньці Марчук Яні 
Сергіївні, ХХХХХ р.н., а саме  житлового будинку, який знаходиться за адресою: 
ХХХХХХ та земельної ділянки відведеної для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
знаходиться за тією ж адресою. 
 

2. 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 

10.10.2018                                                                                                                         №212 
 
Про надання дозволу 
на продаж квартири 
 

Розглянувши заяву Стецюк Олени Олегівни, жительки ХХХХХХХ, враховуючи 
висновок служби у справах дітей Баранівської міської ради від 24.09.2018 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» та ст.. 177 Сімейного кодексу України, враховуючи рекомендації 
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті міської ради (протокол №3 від 
08.10.2018р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл неповнолітньому Куцану Олександру Михайловичу, ХХХХХХХ на 
продаж частини квартири, яка належить йому на праві власності, а саме ХХ частини 
квартири ХХ, яка знаходиться за адресою: ХХХХХХХХ. 

2. 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 

10.10.2018                                                                                                                         №213 
 
Про надання дозволу 
на розподіл спадкового майна 
 

Розглянувши заяву Процун Ж. Л., жительки ХХХХХХХ, враховуючи висновок служби 
у справах дітей Баранівської міської ради від 13.09.2018 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», враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 
комітеті міської ради (протокол №3 від 08.10.2018р.), виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на розподіл спадкового майна між заявницею Процун Жанною 
Леонтіївною та її неповнолітньою донькою Процун Ліною Ігорівною, яке належало на 
праві власності померлому Процуну Ігору Олександровичу, жителю ХХХХХХХХ, а 
саме: ХХ частини житлового будинку, який знаходиться за адресою: ХХХХХХХ та ХХ 
земельної ділянки,  відведеної для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (кадастровий номер ХХХХХХХ) в ХХХХХХХ, на 
користь неповнолітньої Процун Ліни Ігорівни ХХХХ р.н., жительки ХХХХХХ, ХХ 
частини земельної ділянки відведеної для ведення особистого селянського 
господарства (кадастровий номер ХХХХХХХХХ) в ХХХХХХХХХ та земельної 
ділянки відведеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(кадастровий номер ХХХХХХХХ) на території бувшої ХХХХХХХХХ, на користь 
Процун Жанни Леонтіївни, ХХХХХХХ, жительки ХХХХХХХХ. 
 

2. На час здійснення відповідного оформлення спадкових прав та проведення правочинів 
щодо розподілу спадкового майна призначити офіційним представником (опікуном) 
неповнолітньої Процун Ліни Ігорівни, ХХХХХХ р.н. Процуна Віталія 
Володимировича, ХХХХХХ р.н., жителя ХХХХХХХХХХ. 
 

3. 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 

10.10.2018                                                                                                                         № 214 
 

Про забезпечення безкоштовним харчуванням 
учнів 1-11 класів закладів освіти із сімей, 
які перебувають в складних життєвих обставинах  
 
 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», враховуючи пропозиції робочої групи (протокол від 

24.09.18р.), з метою соціальної підтримки дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, виконавчий комітет міської ради: 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів закладів загальної середньої 
освіти із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах згідно з додатком. 
2. Відділу освіти Баранівської міської ради (Р.З. Николишин) довести дане рішення до відома 
директорів загальноосвітніх шкіл. 
3. Управлінню соціального захисту населення (Цицюра В.О.), службі у справах дітей 
(Кучинська І.В.) тримати на постійному контролі дане питання. 
4. Управлінню фінансів (Василевський Р.З.) передбачити додаткові кошти на харчування дітей 
даної категорії дітей. 
5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 29.03.2018р. №67 
«Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів освіти із сімей, які перебувають 
в складних життєвих обставинах». 
6. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. Куцан. 
 
 
Міський голова                                                                                           А. О. Душко 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                              Додаток  

до рішення виконкому 

                                                                                                                 від 10.10.2018 №214 

 

Список 

дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах  

та потребують безкоштовного харчування у школі 

 

№ ПІБ дитини Адреса, 
ЗОШ 

Причина СЖО 

1 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

 

2 ХХХ ХХХ  

батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

3 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

4 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

5 ХХХ ХХХ сім’я,  де батьки 

мають психічні 

розлади, які не 

підтверджені 

офіційно 

6 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

7 ХХХ ХХХ Сім’я 

опікуна/багатодітна 

сім’я 

8 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

9 ХХХ ХХХ Сім’я, де є дитина-

інвалід/багатодітна 

сім’я 



10 ХХХ ХХХ Багатодітна сім’я 

11 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

12 ХХХ  батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

13 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

 

14 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

 

 

15 ХХХ ХХХ сім’я,  де батьки 

мають психічні 

розлади, які не 

підтверджені 

офіційно 

16 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

17 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

18 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

19 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

20 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 



 

21 ХХХ ХХХ Багатодітна сім’я 

22 ХХХ ХХХ Виховується 

бабусею 

23 ХХХ ХХХ безробіття 

24 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

25 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

 

26 ХХХ ХХХ безробіття 

27 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

28 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

29 ХХХ ХХХ безробіття 

30 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

31 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

32 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

33 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

34 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

35 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 



батьківських 

обов’язків 

 

36 ХХХ ХХХ Безробіття/інвалідн

ість батька 

37 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

38 ХХХ ХХХ багатодітна 

39 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

40 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

41 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

 

42 ХХХ ХХХ безробіття 

43 ХХХ ХХХ одинока мати 

(батько) 

44 ХХХ ХХХ безробіття 

45 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

46 ХХХ ХХХ одинока мати 

(батько) 

47 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

48 ХХХ ХХХ батьки ухиляються 

від виконання 

батьківських 

обов’язків 

 

48 сімей, в них 85 дітей. 

  

 

Начальник служби у справах дітей міської ради                                          І. В. Кучинська 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 215 

 

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 гараж в м. Баранівка який перебуває у праві власності 

Рибака Володимира Володимировича поштову адресу: «ХХХХХХХХ». 

2.   Присвоїти об’єкту нерухомого майна в м. Баранівка для оформлення права власності 

Осіпчуку Сергію Івановичу поштову адресу: «ХХХХХХХ». 

3.  Присвоїти поштову адресу об’єктам нерухомого майна, для оформлення права власності 

Шамрай Лесі Миколаївні, які розташовані за межами ХХХХХХХХХХХ». 

4.  Присвоїти об’єкту нерухомого майнав с. Зеремля який перебуває у праві власності 

Каленюка Петра Остаповича поштову адресу по ХХХХХ замінити на адресу: «ХХХХ» у 

зв’язку з впорядкуванням нумерації. 

5. Присвоїти об’єкту нерухомого майнав м. Баранівка для оформлення права власності Тищик 

Галині Андріївні поштову адресу: «ХХХХХХХХ». 

6.  Зобов’язати Рибак В.В.,Осіпчук С.І., Шамрай Л.М., Каленюк П.О., Тищик Г.А., внести 

зміни до інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 

7.  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 

10.10.2018                                                                                                                           № 216 

 

Про надання погодження на будівництво 

 

Розглянувши заявигромадян 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 Шлапак Оксані Анатоліївні будівництво на власній земельній ділянці за 

адресою: ХХХХХХХХХ. 

2.     Зобов’язати Шлапак О.А., замовити будівельний паспорт на будівництво за адресою: вул. 

Соборна, 20, м. Баранівка Баранівського р-н., Житомирської обл., у відділі містобудування та 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради. 

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 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 217 

 

Про надання погодження 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 Савичу Володимиру Володимировичу, жителю ХХХХХХ, місце розташування 

тимчасової споруди – газової установки на власній земельній ділянці по ХХХХХХХХ. 

2.   Зобов’язати Савич В.В.: 

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 (газової установки) 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 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 218 

 

Про уточнення фактичного 

розташування житлового будинку 

 

Розглянувши заяву гр. Герасимчук Раїси Олексіївни про уточнення фактичного 
розташування житлового будинку, керуючись ст.31, 37, 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.В зв’язку з оформленням права на спадщину визнати житловий будинок ХХХХХХХХ згідно 

свідоцтва про право власності на житловий будинок від ХХХХ. рішення Кашперівської 

сільської ради ХХХХХХХ. як такий, що фактично знаходиться по ХХХХХХХХХХ. 

2.   Зобов’язати Герасимчук Р.О., 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 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 219 

 

Про погодження режиму роботи 

Розглянувши заяву ФОП Щотова Василя Анатолійовича про погодження режиму 
роботи магазину за адресою м. Баранівка, вул. Калинова, 8, керуючись пп. 4 п. б ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Щотову В. А.: 
1) режим роботи магазину, який знаходиться за адресою м. Баранівка, вул. 

Калинова, 8, згідно з додатком 1; 
2) погодити реконструкцію тротуару біля магазину шляхом укладання тротуарної 

плитки. 
 

2. Рекомендувати ФОП Щотову В. А.: 
1) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 

833 «Про затвердження порядку провадження торгівельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення»;  

2) у разі припинення діяльності інформувати виконавчий комітет міської ради. 

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

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Додаток 1 
 до рішення виконкому 

                                                                                                    міської ради  
                                                                                                                 від 10.10.2018 №219 

 
 

РЕЖИМ РОБОТИ  
 

 Магазину  

 за адресою м. Баранівка, вул. Калинова, 8 

 Щоденно без вихідних днів 

 Початок роботи – 8:00 год.  

Закінчення роботи – 20:00 год.  

Без обідньої перерви  

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                      Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 220 

Про надання погодження на 

встановлення двох зблокованих 

тимчасових споруд газозаправної станції 

Розглянувши клопотання директора Представництва «Буревій Сп. з о. о.» 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 директору Представництва «Буревій Сп. з о. о.» Пилипчуку В’ячеславу 

Степановичу, місце розташування двох зблокованих тимчасових споруд газозаправної станції 

на землях запасу Баранівської міської ради по ХХХХХХХХХХ. 

2.   Зобов’язати директора Представництва «Буревій Сп. з о. о.» Пилипчука В.С.: 

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 (газової установки) у повній 

відповідності до паспорта прив’язки ТС; 

2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 

споруди.  

3)укласти договір тимчасового використання місця розташування тимчасової споруди. 

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

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 221 

Про надання дозволу на 

встановлення тимчасових споруд  

для підприємницької діяльності 

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 Загуловій Людмилі Олексіївні, жительці ХХХХХХХ, місце розташування 

тимчасової споруди для підприємницької діяльності, по вул. Звягельська, м. Баранівка. 

2.   Зобов’язати Загулову Л.О.: 

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 (газової установки) у повній 

відповідності до паспорта прив’язки ТС; 

2)повідомити виконавчий комітет Баранівської міської ради про встановлення тимчасової 

споруди. 

3)укласти договір тимчасового використання місця розташування тимчасової споруди. 

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

питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А 

 

Міський голова                                                                                                А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           №222 

Про встановлення розміру пайової участі 

ТОВ «Бас-Маркет» у розвитку  

інфраструктури м.Баранівка 

 

 Розглянувши клопотання директора ТОВ «Бас-Маркет» Басалая Андрія 

Володимировича від 17.09.2018 року, щодо укладання договору про пайову участь у розвитку 

інфраструктури м. Баранівка та визначення розміру пайової участі, керуючись Порядком 

пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Баранівки, 

затвердженим рішенням 31-ї сесії міської ради 6-го скликання від 05.12.2013р. №1361, ст.40 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 28,31 Закону України 

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

 

В И Р І Ш И В: 

1.Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Баранівки ТОВ «Бас-

Маркет» за об’єкт будівництва магазину, що знаходиться за адресою вул. Звягельська,15, м. 

Баранівка, у розмірі 5 (п’ять) % від кошторисної вартості будівництва, що становить  

411233,00 грн.  (чотириста одинадцять  тисяч двісті тридцять три  гривні  нуль копійок). 

2.Затвердити розрахунок величини пайової участі в розвитку інфраструктури              м. 

Баранівки, що додається. 

3.Затвердити проект договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної 

інфраструктури міста  Баранівки, що додається. 

4.Встановити ТОВ «Бас-Маркет» термін сплати пайової участі у розвиток 

інфраструктури м.Баранівки до 31 жовтня 2018 року єдиним платежем. 

5.Уповноважити міського голову на підписання договору про пайову участь у розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури м. Баранівки відповідно до цього рішення. 

6.Зобов’язати  ТОВ «Бас-Маркет» в особі директора Басалая В.М.,  протягом 14 

(чотирнадцяти) днів з дня прийняття цього рішення укласти договір про пайову участь у 

розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Баранівки. 

7.  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 

 

 



                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення виконавчого комітету 

                                                                               від 10.10.2018 року № 222 

 

 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ             

М.  БАРАНІВКИ 

 «____» __________ 20___р.                                                                          м. Баранівка 

 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє 

на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з 

однієї сторони, і ТОВ «Бас-Маркет» в особі директора Басалая Андрія Володимировича, який 

проживає __________________________________________________________________, і діє 

на підставі Статуту  у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, відповідно до умов Договору 

про пайову участь у розвитку інженерно- транспортної інфраструктури м. Баранівки від «___» 

__________ 20__р. №4  домовилися про таке: 

1.Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури м. Баранівки у 

зв'язку встановленням тимчасової споруди - торговельного павільйону по вул. Звягельська,2 

м. Баранівка, який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної 

вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.2011 р. 

№3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку пайової участі замовників 

у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної інфраструктури міста 

Баранівки, затвердженого рішенням Баранівської міської ради від «05» грудня 2013р. №1361 

(далі за текстом — Порядок). 

2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-

правових актів, стала надана Замовником заява. 

3.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, 

договори, кошториси тощо): Заява . 

4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта 

будівництва становить: 411233,00 грн. 

5.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, 

споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних 

мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією 

становлять: _________________ - __________________________________. 

6.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї 

земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час 

розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури м.Баранівки, на момент 

підписання цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та 

прописом). 

7.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення Баранівської міської ради 

(виконавчого комітету) від 10.10. 2018 року  №222 становить: 5%. 

8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та 

становить:  

П =(З-З буд. інші) × В=(____-0)х__%=___грн.(відповідно до п.6.7.Порядку розрахований 

розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні), 

де:   П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.); 



З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного 

розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.; 

З буд. інші – витрати напридбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і 

позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.; 

В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради 

9.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких 

зберігається у Замовника, другий — у Баранівській міській раді. Цей Додаток є невід'ємною 

частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Баранівки від «___» 

__________ 20__р. №4, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього 

періоду дії основного Договору. 

 

Сторона 1                                                                   Сторона 2 

Баранівська міська рада                                            ТОВ «Бас-Маркет» 

12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    29001, Хмельницька область 

вул. Соборна,20                                                         м.Хмельницький 

р/р 31515921700713                                                   вул.Старокостянтинівське шосе,5  

УК у Баранівському р.н /ОТГ                                  офіс 302                                                                                

М.Баранівка/2417000                                                 код ЄДРПОУ 38719932 

код ЄДРПОУ 37573026                               

ГУ ДКСУ в Житомирській області  

м.Житомир МФО 811039                  

 

________________________А. О. Душко           ____________________ А.В.Басалай 

 м.п.                                                                 м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       рішення виконавчого комітету 

                                                                      10.10.2018 року № 222 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

про  пайову участь у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної                         

інфраструктури міста Баранівки 

м. Баранівка                                                     «___» ___________ 20__ р. 

 

Баранівська міська рада, в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», в подальшому «Сторона 1», з однієї 

сторони, і ТОВ «Бас-Маркет» в особі директора Басалая Андрія Володимировича, що діє на 

підставі Статуту, у подальшому «Сторона 2», з другої сторони, уклали даний договір про 

наступне: 

І Предмет договору 

 

1.Сторона 2 зобов’язується взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Баранівки та перерахувати кошти до бюджету розвитку міського 

бюджету (до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Баранівки – після його створення), призначення платежу: 

«На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») згідно з Порядком, 

затвердженим рішенням міської ради від 05.12.2013 № 1361, а Сторона 1 приймає дані кошти 

на відповідний рахунок. 

 

ІІ  Обов’язки сторін 

2.1.     Сторона 1 зобов’язується: 

2.2.1. Надавати Стороні 2 консультації з питань будівництва та сприяти вирішенню питань 

Сторони 2 у сфері містобудівної діяльності. 

2.1.2. Надавати Стороні 2 консультації у вирішенні питань, пов’язаних з присвоєнням об’єкту 

будівництва (реконструкції) поштової адреси та оформленням права власності.  

2.1.3. Виконати розрахунок розміру пайової участі, що має в подальшому оплатити замовник 

у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 05.12.2013 №1361, та з 

урахуванням встановленого міською радою (міськвиконкомом) відсотка пайової участі. 

2.1.4. Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої 

Стороною 2 до міського бюджету.  

2.2.     Сторона 2 зобов’язується:  

2.2.1. При проведенні робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту дотримуватися вимог затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, 

чинних норм і правил, а також Правил благоустрою і утримання території м. Баранівка. 

2.2.2. Надати Стороні 1 кошторисну документацію на будівництво  об’єкта містобудування. 

2.2.3. Сплатити кошти пайової участі в сумі ______________________ (   ) згідно з розрахунком 

величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до міського бюджету на 

розрахунковий рахунок №31515921700713 Отриувач платежу УК у Баранівському р-н/ОТГ 

м.Баранівка 24170000/, код ЄДРПОУ 37573026 в ГУ ДКСУ у Житомирській області, 

м.Житомир МФО 811039 (призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури») на умовах і в терміни, передбачені даним Договором. 

 



ІІІ Права сторін 

1.Сторона 1 має право: 

1).Вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі 

у розвитку інфраструктури м.Баранівка. 

2).Здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору. 

3).Вимагати від Сторони 2 своєчасної та в повному обсязі сплати пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста. 

2.Сторона 2 має право: 

1).Реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) відповідно до погодженої в 

установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації з дотриманням 

державних будівельних норм і правил на території міста, відведеній для будівництва 

(реконструкції). 

2).Вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також 

чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури у розвитку 

інфраструктури населеного пункту. 

3).Сторони також мають інші права, визначені законодавством України. 

 

ІVРозмір залучених коштів та порядок їх внесення 

1.Відповідно до Порядку залучення, встановлення розміру та використання коштів пайової 

участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста Баранівки, затвердженого 

рішенням  міської ради  від 05.12.2013 №1361, та рішення виконавчого комітету міської ради 

від 10.10.2018 року № 222 розмір пайової участі для перерахування на розвиток 

інфраструктури міста становить 5 % від загальної кошторисної  вартості об’єкта будівництва. 

Кошторисна вартість об’єкта  будівництва 411233,00 грн., величина пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста згідно з розрахунком становить  __________ грн. (____________ 

гривень). 

2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 

3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до 31.10.2018 року.  

4.У випадку, якщо до проектної документації на будівництво об’єкта містобудування, вказаної 

у пункті 1 розділу ІV цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення кошторисної 

вартості будівництва об’єкта містобудування, Сторона 2 зобов'язана сплатити (доплатити) 

кошти на розвиток інфраструктури м. Баранівки, виходячи із збільшеної вартості будівництва 

об’єкта містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у пункті 1 розділу ІV цього 

Договору. Розмір коштів, які Сторона 2 повинна доплатити, розраховується у відсотках, 

зазначених у пункті 1 розділу ІV цього Договору із розрахунку збільшеної кошторисної 

вартості  будівництва об’єкта містобудування. 

5.У випадку, якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення 

кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування після сплати Стороною 2 коштів, 

надміру сплачена сума  Стороні 2 не повертається. 

 

V Відповідальність сторін та термін дії договору 

1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням 

міської ради від 05.12.2013 №1361. 

2.У випадку порушення  термінів сплати пайової участі Сторона 2 сплачує пеню в розмірі 0,5% 

облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. 



3.Суперечки між Сторонами, що виникають при виконанні цього договору, вирішуються в 

установленому порядку згідно з чинним законодавством України. 

4.Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання 

зобов’язань за цим Договором. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених 

чинним законодавством. 

 

VI Додаткові вимоги 

1.Зміни до Договору вносяться у встановленому законодавством порядку за взаємною згодою 

сторін, шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору. 

2.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або 

відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за 

взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про 

зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 

на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне 

рішення міської ради, прийняте в установленому законом порядку. 

3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима. 

4.Договір складено у двох ідентичних примірниках: по одному для кожної із Сторін. Кожен 

примірник має однакову юридичну силу. 

 

VII. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 

Сторона 1                                                                   Сторона 2 

Баранівська міська рада                                            ТОВ «Бас-Маркет» 

12700, Житомирська обл., м.Баранівка,    29001, Хмельницька область 

вул. Соборна,20                                                         м.Хмельницький 

р/р 31515921700713                                                   вул.Старокостянтинівське шосе,5  

УК у Баранівському р.н /ОТГ                                  офіс 302                                                                                

М.Баранівка/2417000                                                 код ЄДРПОУ 38719932 

код ЄДРПОУ 37573026                               

ГУ ДКСУ в Житомирській області  

м.Житомир МФО 811039                  

 

________________________А. О. Душко           ____________________ А.В.Басалай 

 м.п.                                                                 м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

10.10.2018                                                                                                                           № 223 

 

Про надання дозволу  
на розміщення реклами  
 

Розглянувши клопотання Баранівської районної державної адміністрації про надання 
дозволу на розміщення вітання з нагоди відзначення Дня захисника України на рекламній 
конструкції типу біл-борд, 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 Баранівській районій державній адміністрації на розміщення вітання з нагоди 

відзначення Дня захисника України на рекламній конструкції типу біл-борд терміном  на 10 

днів з 10.10.2018 по 20.10.2018 р. у м. Баранівка. 

2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 

під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ благоустрою 

та житлово-комунального господарства міської ради) та розповсюджувача даної зовнішньої 

реклами – Баранівську районну державну адміністрацію. 

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

 

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

10.10.2018                                                                                                                   № 224 

 

 

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  26.09.2018  № 263-од «Про 

затвердження заходів щодо відзначення свят на території Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади», що додається. 

  

 

Міський голова                                                                                              А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

10.10.2018                                                                                                                   № 225 

 

Про взяття на соціальний квартирний облік 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

            Розглянувши протокол засідання житлової комісії Баранівської міської ради № 12 від  
8 жовтня 2018  року, керуючись ст. 39  Житлового кодексу України та ст. 33 Закону України 
«Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського 
піклування, а також осіб з їх числа», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 22 постанови ради Міністрів Української РСР і 
Української Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 «Про 
затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР», виконавчий комітет міської ради: 
 

В И Р І Ш И В: 

1. Взяти на соціальний  квартирний облік на позачергове отримання соціального житла 
дитину, позбавлену батьківського піклування Романовського Максима Анатолійовича 
ХХХХХХХ, який проживає  за адресою ХХХХХХ та не забезпечений житлом. 

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

 

 

Міський голова                                                                                               А. О.Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

10.10.2018                                                                                                                   № 226 

Про взяття на квартирний облік 

та включення до списків першочергового  

одержання житлових приміщень  

 

            Розглянувши заяву гр. Хотяна Володимира Вікторовича  учасника бойових дій у зоні 
АТО та додані документи щодо взяття на квартирний облік, враховуючи протокол засідання 
житлової комісії при виконкомі Баранівської міської ради №12 від 8 жовтня 2018 року, 
керуючись пунктом 14 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», ст.ст.34,36,39,47 Житлового кодексу України, п.13,22,15,44 Правил 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затверджених Постановою ради 
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 року №470, ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки житлової комісії,  виконавчий комітет 
міської ради: 
 
 

 В И Р І Ш И В: 

1. Взяти  на квартирний облік та включити до списків осіб, які користуються правом    
першочергового одержання житлових приміщень учасника бойових дій в зоні 
антитерористичної операції Хотяна Володимира Вікторовича, в зв’язку з відсутністю 
власного житла, склад сім’ї – 2 чол. 

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

 

 

Міський голова                                                                                               А.О.Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



 
       

                                     
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 
10.10.2018                                                                                                                            № 227 

 

Про затвердження калькуляції 

вартості 1-ї години роботи вишки 

(проект регуляторного акту) 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської ради 
Цимбалюк Л. А., керуючись пп.2 п а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених 
пунктів»,  іншими нормативними актами, з метою забезпечення сталої роботи відділу 
благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет 
міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради 
як проекту регуляторного акту такого змісту: 

«1.Затвердити калькуляцію вартості 1-ї години роботи вишки, що надається відділом 
благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради на рівні 
собівартості цих послуг у розмірі 281,85 грн., згідно з додатком. 

2.Калькуляцію, затверджену цим рішенням, встановлено з урахуванням всіх податків та 
обов’язкових платежів та вступає в дію не раніше офіційного опублікування в засобах 
масової інформації. 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.» 

2. Керуючій справами виконавчого комітету міської ради Куцан Л. Л.: 

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 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

                                                                                    



 

 

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

                                                                               від 10.10.2018 №227 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

вартості 1-ї години роботи вишки, що надається відділом благоустрою та ЖКГ 
Баранівської міської ради 

 

Заробітна плата                                                77,28 

втч 

Водій автовишки                                                38,10 

Вальщик дерев                                                    39,18 

Нарахування                                                      17,00 

Господарські витрати                                      10,00 

ПММ                                                             142,38 

Знос                                                                20,19 

Запасні частини                                             15,00 

 

Витрати на одну годину роботи вишки         281,85 

 

 

Головний бухгалтер відділу бухгалтерського  

та економічного розвитку, інвестицій  

та закупівель міської ради                                                                   Л. А. Цимбалюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Аналіз 
регуляторного впливу до проекту рішення 

виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про затвердження 
калькуляції 

вартості 1-ї години роботи вишки» від 10.10.2018 року № 227 

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики 
проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308. 

Назва регуляторного акту: проект рішення виконавчого комітету Баранівської міської 
ради «Про затвердження калькуляції вартості 1-ї години роботи вишки». 

Регуляторний орган: Баранівська міська рада. 

Розробник документа: відділ бухгалтерського та економічного розвитку, інвестицій  

та закупівель Баранівської міської ради.                                                                    

Відповідальна особа: Цимбалюк Л. А. 
Контактний телефон: 4-20-35 

1. Опис проблеми 
        Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради пропонується прийняти 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На розгляд 
виконавчого комітету міської ради подані розрахункові матеріали планової калькуляції 
вартості 1 години роботи вишки , що надаються відділом благоустрою та житлово-
комунального господарства Баранівської міської ради. 
Розрахунок  проведено на рівні собівартості цих послуг.  
2. Цілі регулювання  
Рішення виконавчого комітету міської ради розроблено з ціллю встановлення вартості 1 
години роботи вишки, що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради, враховуючи фактичні витрати. 
Прийняття даного регуляторного акту має на меті: 
-  затвердити калькуляцію вартості 1-ї години роботи вишки відповідно до економічно 
обґрунтованих. 
3. Альтернативні способи досягнення цілей 
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є: 
1) Відмова від затвердження калькуляції вартості 1-ї години роботи вишки. 
 Оскільки ситуація, що склалася  потребує вирішення, дана альтернатива є неприйнятною 
– не відповідає чинному законодавству. 
2) Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми, що 
склалася.  
Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: 
доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості.  

4. Механізми розв’язання проблеми 

Встановлення вартості 1-ї години роботи вишки дозволить у повному обсязі 
відшкодовувати витрати з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу, якісно та 
ефективно обслуговувати замовників. 
Вирішення проблеми повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення виконавчого 
комітету Баранівської міської ради «Про затвердження калькуляції вартості 1-ї години 
роботи вишки», що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради. 



 Розробка рішення здійснюється за принципами: 
- законності; 
- гласності (відкритості та загальнодоступності); 
- колегіальності; 
- урахування пропозицій відділу бухгалтерського та економічного розвитку, 
інвестицій  
- та закупівель Баранівської міської ради; 
- економічної та юридичної обґрунтованості тощо. 
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за результатами 
відстеження його результативності. 
Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття запропонованого 
регуляторного акта 
       Встановлення вартості 1-ї години роботи вишки дозволить у повному обсязі 
відшкодовувати витрати з надання послуг, якісно та ефективно обслуговувати замовників. 
Враховуючи, що запропонована вартість 1-ї години роботи вишки регулюється за 
допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необгрунтованому 
встановленню вартості. 
       Застосування економічно обгрунтованої вартості 1-ї години роботи вишки буде 
сприяти захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку 
послуг, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за 
правильністю їх формування. 
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів 
державного, обласного бюджетів та міського бюджету, а також не потребує додаткових 
витрат на здійснення контролю та виконання цього регуляторного акта. 
Виконання вимог регуляторного акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не 
заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації. 
 
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття 
регуляторного акту 

Проект рішення передбачає затвердження калькуляції вартості 1-ї години роботи вишки в 
розмірі:  

  

   Вартість 1-ї години роботи вишки, 

 що надається відділом благоустрою та ЖКГ Баранівської міської ради 

Назва технічного засобу Вартість, передбачена проектом 
рішення, грн. 

 

ЗИЛ -431412 281,85 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

вартості 1-ї години роботи вишки, що надаються відділом благоустрою та ЖКГ 
Баранівської міської ради 

 

Заробітна плата                                                77,28 

втч 

Водій автовишки                                                38,10 

Вальщик дерев                                                    39,18 

Нарахування                                                      17,00 



Господарські витрати                                      10,00 

ПММ                                                             142,38 

Знос                                                                20,19 

Запасні частини                                             15,00 

 

Витрати на одну годину роботи вишки         281,85 
 
Величина вартості підкріплена відповідними розрахунками (калькуляція собівартості та 
розрахунок ціни ), керуючись вимогами нормативно-правових актів вартості 1-ї години 
роботи вишки, що надається відділом благоустрою та житлово-комунального 
господарства Баранівської міської ради для виконання робіт юридичних та фізичних осіб  
погоджується рішенням виконавчого комітету міської ради.  
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є 
зміна вартості паливно-мастильних матеріалів, рівня мінімальної заробітної плати, інших 
статей собівартості надання послуг та зміна законодавства в галузі. Для попередження 
наслідків буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг та законодавчої 
бази. При необхідності, будуть вноситись зміни до регуляторного акту. 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту 
 

Аналіз вигод і витрат 
Категорії суб’єктів, на яких впливає регуляторний акт 

Орган місцевого самоврядування 

Вигоди Витрати 
- доведення вартості 1-ї 
години роботи вишки до 
економічно обґрунтованих; 

- витрати, пов’язані з впровадженням 
регуляторного акта 

Суб’єкти господарювання 
Вигоди Витрати 

- своєчасне та якісне 
надання послуг 

- витрати, пов’язані з 
впровадженням регуляторного акта 

Сфера інтересів населення 
Вигоди Витрати 

- мають можливість вчасно 
отримувати якісні послуги та 
розраховуватися за них за 
вартістю економічно 
обґрунтованою, правильність 
застосування яких може бути 
перевірена контролюючими 
органами. 
 

-збільшаться витрати на оплату робіт.  

 7. Строк дії регуляторного акту 

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з 
інших причин в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення. 
8. Показники результативності регуляторного акту 
Показником результативності є надходження від наданих послуг, кількість наданих 
послуг. 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання 
ним чинності. 



Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше, ніж через рік з моменту 
набрання чинності цим актом. 
Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки після проведення 
повторного відстеження. 
Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні 
дані. 
  Зауваження і пропозиції 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 

Керуючий справами виконкому                                                                             Л 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

10.10.2018                                                                                                                   № 228 

 
Про затвердження контингенту учнів 

та погодження розміру батьківської   

плати за навчання в Баранівській школі 

мистецтв на 2018-2019 навчальний рік  

(проект регуляторного акту) 

 
 З метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо 

обдарованих дітей, збереження існуючого контингенту учнів у Баранівській школі мистецтв, 

керуючись Законом України «Про позашкільну освіту» (зі змінами та доповненнями), 

постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.97 № 260 «Про встановлення розміру плати 

за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 06.05.2001 № 433 «Про 

затвердження переліку позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 

навчальний заклад», частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як 
проекту регуляторного акту такого змісту: 

«1. Затвердити контингент у Баранівській школі мистецтв в межах 350 учнів. 

2. Затвердити розмір плати за навчання на 2018-2019 навчальний рік у Баранівській школі 

мистецтв згідно з додатком. 

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

затвердженими розмірами плати за навчання після набрання чинності даного рішення та 

Положенням затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.09.2017 № 

208 «Про затвердження Положення про встановлення розміру плати за навчання у 

Баранівській школі мистецтв (регуляторний акт). 

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

діяльності виконавчого органу ради В. А. Савчука.» 

2. Керуючій справами виконавчого комітету міської ради Куцан Л. Л.: 

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 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                            рішення виконкому  

                                                                                                                            від 10.10.2018 № 228 

 

 

Розмір плати  

за навчання на 2018-2019 навчальний рік 

 у Баранівській школі мистецтв  

        

№ Відділи 
 

Розмір плати 

1. Фортепіано 140 
2. Гітара 140 
3. Естрадно-вокальний спів 150 
4. Духові інструменти 70 
5. Народні інструменти 100 
6. Художній відділ 120 
7. Хореографічний відділ 120 
8.  Струнно-смичковий ( скрипка ) 110 

 

 

Директор школи                                                                                     Ю. С. Ейсмонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

 Рішення Баранівської міської ради «Про затвердження контингенту учнів та погодження 

розміру батьківської  плати за навчання в Баранівській школі мистецтв на 2018-2019 навчальний рік» 

від 10 жовтня 2018 року № 228 

 Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону України „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 № 308) 

Назва регуляторного акта: рішення Баранівської міської ради від 10 жовтня 2018 року № 228 

 «Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру батьківської  плати за навчання в 

Баранівській школі мистецтв на 2018-2019 навчальний рік». 

Регуляторний орган: Баранівська міська рада 

Розробник  документа:  Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради. 

Відповідальна особа: Ошатюк Надія Богданівна 

Контактний телефон -  4-20-35 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом  державного 

регулювання. 

    Керуючись Законом України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» (зі змінами 

та доповненнями), постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.97 № 260 «Про встановлення 

розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 06.05.2001 № 433 

«Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 

навчальний заклад», частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у 

зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги ( 

підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати ) 

виникла  необхідність переглянути затверджені у 2017 році розміри батьківської плати за навчання. 

На сьогодні діють такі розміри плати за навчання: 

фортепіано -  90 грн. 

вокально-хорове мистецтво – 100 грн.  

духові інструменти – 50 грн.  

народні інструменти (баян, акордеон) – 80 грн.  

образотворче мистецтво – 100 грн. 

хореографія– 100 грн. 

струнно -смичковий (скрипка, гітара) – 80-90 грн.  

Значне зростання заробітної плати і зростання вартості енергоносіїв  потребує значного збільшення 

асигнувань на утримання закладів. Однак, асигнувань із міського бюджету по загальному фонду 

кошторису недостатньо для забезпечення виконання школою мистецтв функціональних обов’язків 

відповідно до Статуту в повному обсязі. 

Нові розміри плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладах  (Баранівська  школа мистецтв) по таким видам мистецтва : 
народні інструменти – 100 грн. 
струнно-смичкові інструменти(скрипка, )  - 110 грн. 



духові інструменти  - 70 грн. 
фортепіано  -140 грн. 
гітара -140 грн. 
естрадно-вокальний спів -150 грн.. 
художній відділ  -   120грн. 
хореографічний відділ  - 120грн. 
 

Обґрунтування необхідності державного регулювання: 

Збільшення витрат на утримання шкіл естетичного виховання дітей громади потребує врегулювання 

цього питання шляхом затвердження нових розмірів плати за навчання (батьківської плати) у 

Баранівській школі мистецтв. 

2. Мета та завдання регулювання. 

 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності школи; 

 - впорядкування цін на платні послуги, що надаються школою; 

 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та 

інші видатки школи. 

-  залучення до навчання дітей пільгових категорій; 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення визначених цілей. 

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акту пропонується 

встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у Баранівській школі 

мистецтв. 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми  немає. В умовах постійного підвищення цін на 

енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати залишити на 

теперішньому рівні витрати на утримання школи не є реальним. 

Обраний спосіб: 

             -  відповідає вимогам чинного законодавства; 

             - забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 

             - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 

             - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем. 

4. Опис механізму і заходів, що пропонуються для розв’язання проблеми шляхом прийняття 

регуляторного акту. 

На сьогодні фінансовий ресурс місцевого бюджету  не забезпечує у повному обсязі потреби школи. 

Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання 

закладу. 

             Для розв’язання проблеми школа мистецтв пропонує надання платних послуг. В розрахунок 

розмірів були включені фактичні витрати музичної школи. 

Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану 

музичної школи, часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та 



експлуатацією, що  в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з районного бюджету та 

більш раціональне використання бюджетних надходжень. 

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття пропонованого 

регуляторного акту. 

У разі прийняття регуляторного акту музичною школою будуть реалізовані повноваження надані: 

- Законом України „ Про освіту ”; 

- Законом України „ Про позашкільну освіту ”; 

 - Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення розміру плати за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”; 

  - підпунктом 2 пункту а) статті 28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”. 

 Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акту не передбачається. Для впровадження 

вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів 

господарювання та населення впровадження цього регуляторного акту – незначне збільшення витрат 

щодо оплати платних послуг. 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.  

Прийняття даного регуляторного акту дозволить чітко визначити затратний механізм місцевого 

бюджету та  плати за навчання дітей (батьківської плати)  в школі мистецтв Баранівської міської 

ради.  

Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акту. 

Впровадження вимог цього регуляторного акту  не потребує додаткових витрат з бюджету. Для 

суб’єктів господарської діяльності  впровадження цього регуляторного акту  також не потребує 

додаткових витрат. 

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії 

акту. 

Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії акта не 

передбачається. 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту. 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту щодо правильності 

розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати)  у Баранівській школі мистецтв  

здійснюється контролюючими органами. 

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акту.  

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого  рішення припускає наведення 

аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп  суб’єктів, на яких поширюється дія даного 

регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів 

місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності. 

             Для визначення  очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що  

виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу 

вигод та витрат, яка визначає результати  прийняття запропонованого проекту рішення. 

Таблиця  вигід та витрат 



Сфера  впливу Витрати Вигоди 

 

Інтереси органів місцевого 
самоврядування  

Процедура розробки 
регуляторного акту ( витрати 
робочого часу спеціалістів 
пов’язані з підготовкою 
регуляторного акту )  

- збільшення власних 

надходжень музичної школи 

 

Інтереси суб’єктів 
господарювання усіх форм 
власності  

Часові та грошові витрати, 

пов’язані з наданням школою 

мистецтв необхідних послуг  

 

- розширення та покращення 

видів платних послуг у 

музичній школі 

 

   Інтереси громади  

 

Часові витрати, пов’язані з 

наданням школою мистецтв 

необхідних послуг  

 

- надання можливості учням та 

їх батькам отримувати послуги 

без значних фінансових витрат 

 

 

Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акту не можуть бути 

кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути погіршення 

умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити 

заздалегідь ( навіть приблизно ) неможливо. 

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту. 

Термін дії запропонованого регуляторного акту з нового навчального року . Але при необхідності 

можливе внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, 

інших необхідних випадках. У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за 

підсумками аналізу відстеження його результативності. 

8. Показники результативності регуляторного акту. 

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками: 

Кількісними: 

-         кількість вихованців, які навчаються у Баранівській школі мистецтв; 

-         кількість дітей пільгових категорій , що навчається в даному закладі; 

-         плановий контингент учнів по  школі  350 осіб; 

-         загальний обсяг коштів на фінансування Баранівської школи мистецтв. 

Якісними: 

-         аналіз батьківської плати за  фінансовий рік; 

-         соціальна спрямованість даного проекту; 

-         результативність діяльності закладу. 

9. Заходи з  відстеження результативності регуляторного акту. 



Відстеження результативності цього рішення здійснюється Відділом культури, сім’ї, молоді та 

спорту Баранівської міської ради, згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 № 308, за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних 

та фактичних даних Баранівської школи мистецтв. Під час прийняття регуляторного акту, у 

встановлені чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акту, 

проводитиметься відстеження результативності дії акту. 

Зауваження і пропозиції 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 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 10.10.2018                                                                                                    № 229 
 
Про внесення змін до рішення  
виконкому міської ради  
від 09.02.2017 №25 «Про  
затвердження списку посадових осіб,  
уповноважених складати протоколи 
 про адміністративні правопорушення» 
 

З метою запобігання вчиненню правопорушень на території Баранівської громади, 
захисту прав людини та громадянина, гарантованих Конституцією України, керуючись ст. 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, та ст. 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 09.02.2017 № 25 «Про 
затвердження списку посадових осіб, уповноважених складати протоколи про 
адміністративні правопорушення», а саме: 

1) пункт «1» вказаного рішення доповнити: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
посадової особи   

Місце роботи, 
посада 

Перелік статтей КУпАП, по яких 
посадова особа має право 
складати протоколи про 
адміністративне правопорушення 

8 Бондарчук Сергій 
Анатолійович 

Баранівська міська 
рада, головний 
спеціаліст з питань 
енергетики та 
охорони 
навколишнього 
середовища відділу 
благоустрою та 
житлово-
комунального 
господарства 

ст. 103-1, ст. 103-2, ст. 104, ч 1 ст 
106-1, ст. 106-2, ст.. ст.. 149-154, ст.. 
152, ст. 155, ст. 155-2, ст. 156, ст. 
156-1, ст. 156-2, ст.. ст. 159-160, ст. 
175-1, ст. 186-5, ст. 185-1, ст. 78-84 
(крім порушень санітарно-
гігієнічних правил і норм по охороні 
атмосферного повітря, а також 
порушень, пов’язаних з 
перевищенням нормативів рівня 
шуму, утворюваного 
автотранспортними засобами під час 
роботи), ч 3 ст.96-1 

2) вивести зі складу осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні 
правопорушення Каленюка Сергія Івановича – спеціаліста з благоустрою та охорони 
навколишнього середовища відділу благоустрою та житлово-комунального 
господарства. 

Міський голова                                                                                     А. О. Душко   
 

            Керуючий справами виконкому                                                       Л. Л. Куцан    
 



 
 

 
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
10.10.2018                                                                                                                  № 230 
 

Про внесення змін до складу комісії  

по розгляду звернень громадян щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги жителям  

Баранівської міської ОТГ 

 

Враховуючи кадрові зміни та необхідність оновлення складу комісії по розгляду 

звернень громадян на отримання матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, 

затвердженого рішеннями міської ради від 30.03.2017. №86 «Про утворення комісії по розгляду 

звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської 

міської ОТГ, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого комітету Баранівської 

міської ради від 30.03.2017 № 86 «Про утворення комісії по розгляду звернень громадян щодо 

надання одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ». 

 

2. Затвердити оновлений склад комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ згідно з додатком. 

 

 

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  

 

Керуюча справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                              рішення виконавчого комітету 

                                                                                              міської ради 

                                                                                              від 10.10.2018 року №230 

                                            

Склад комісії 

по розгляду звернень громадян щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської ОТГ 

 

Куцан Людмила Леонідівна керуюча справами виконкому, голова комісії 

 

Цицюра Володимир 

Олександрович 

начальник управління соціального захисту    

населення, заступник голови комісії 

 

Томашевська Леся 

Олександрівна 

 

Члени комісії: 

спеціаліст з обліку пільгових  категорій 

громадян управління соціального захисту 

населення, секретар комісії 

 

 

Василевський Олександр 

Вікторович 

              

заступник начальника управління  

фінансів 

  

Закусило Надія Іванівна 

 

в.о. старости Берестівського старостату 

 

Дмитрук Ніла Миколаївна перший заступник головного лікаря КП 

«Баранівського центру ПМСД»  

 

Костецька Олена Дмитрівна начальник відділу діловодства, та 

організаційної роботи 

 

Терещенко Наталія 

Володимирівна 

 

головний бухгалтер відділу освіти 

Нечипорук Дмитро 

Васильович 

 депутат міської ради (за згодою) 

 

 

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

              та спорту            

             

Зайчук Ірина  Григорівна паспортист сектору реєстрації місця  

           проживання фізичних осіб 

 

Лисюк Ірина Іванівна 

 

Сігнаєвський Віталій 

Йосипович                           

спеціаліст з юридичних питань відділу 

юридичної та кадрової роботи 

 

інспектор управління соціального захисту 

населення  

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан    
 



                                                                                                     
 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
10.10.2018                                                                                                                      № 231 
        
Про погодження призначення ділянок  
лісових насаджень, що потребують  
суцільної санітарної рубки 
у зоні діяльності Баранівської міської ОТГ 
ДП «Баранівське ДЛМГ»  
 

Розглянувши лист-клопотання директора ДП «Баранівське лісомисливське 
господарство» про погодження призначення ділянок лісових насаджень, що потребують 
суцільної санітарної рубки у зоні діяльності Баранівської ОТГ, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» з метою ефективного використання комплексу 
лісогосподарських, лісо відновлювальних заходів, раціонального використання та відтворення 
лісових ресурсів, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити призначення ділянок лісових насаджень, що потребують суцільної 
санітарної рубки у зоні діяльності Баранівської міської ОТГ ДП «Баранівське ДЛМГ»: 
Баранівське лісництво – на площі 5,5 га; 
Кам’янобрідське лісництво – на площі 5,6 а; 
Явненське лісництво – на площі 0,3 га. 

 
2. Рекомендувати директору ДП «Баранівське ДЛМГ» (Остудімов А. О.) забезпечити 

раціональне використання лісових ресурсів та поновлення на лісосіках лісових 
культур. 
 

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

 
 

Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 

 


