
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

                                                                виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                               № 233 

Про схвалення звіту 
про виконання міського бюджету   
за 9 місяців 2018 року 

    Заслухавши інформацію заступника начальника управління фінансів Баранівської 
міської ради Василевського О. В. про стан виконання  міського бюджету за 9 місяців 2018 
року, на підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 78 Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про державний бюджет України на 2018 рік» зі змінами,  виконавчий комітет 
міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію заступника начальника управління фінансів міської ради Василевського О.В. 
про стан виконання бюджету  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади за 9 
місяців 2018 року (згідно з додатками та презентаційним матеріалом) взяти до відома.  

2. Схвалити звіт про виконання доходної та видаткової частин міського бюджету за 9 місяців 
2018 року:   

� за  доходами: 132156424,73  гривень;  

� за видатками:  132943928,07 гривень , у тому числі:  

• за загальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 127872276,13 гривень;  

� видатки в сумі 117863914,66 гривень.  

• за спеціальним фондом бюджету:  

� доходи в сумі 4284148,60 гривень; 

� видатки в сумі 15080013,41 гривень  

3.Визнати бюджетною та здійснити погашення  кредиторської заборгованості  (за 
захищеними статтями видатків загального фонду бюджету  – першочергово) в сумі 
4819833,02грн. З огляду на наявність кредиторської заборгованості станом на 01.10.2018 
року керівникам закладів, установ та підприємств комунальної власності територіальної 
громади постійно здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавства про працю, 
використанням енергоресурсів та здійсненням заходів з енергозбереження. Сприяти 



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

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

 

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.  Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Додаток  
                                                                                               до рішення виконкому   
                                                                                               від 20.11.2018 №233  

Інформація 

про стан виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року 

         До загального фонду бюджету громади протягом січня - вересня 2018 року надійшло 
коштів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) у сумі 117110,2тис.грн. Задля 
об’єктивної оцінки виконання бюджету громади слід деталізувати надходження наступних 
видів податків і платежів: 
- податок та збір на доходи фізичних осіб  (далі ПДФО) – 24878,0тис. грн. (100,33%); 
- єдиний податок – 7059,5тис. грн. (106,54%); 
- акцизний збір – 2802,4тис. грн. (111,69 %); 
- податок на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 375,7тис. грн. (148,38%); 
- земельна рента  - 3337,8тис. грн. (103,39%); 
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 
значення  - 7,5тис.грн. (107,14%) 
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування) – 1938,0 тис. грн.  (100,21%); 
- плата за надання адміністративних послуг – 870,8 тис. грн. (105,85%) 
- державне мито – 31,2 тис. грн. (101,30%); 
- інші доходи  - 9,4 тис. грн.; 
- офіційні трансферти – 75753,7 тис. грн. (99,87%); 
        Частки офіційних трансфертів та власних надходжень за січень-вересень 2018 року 
складають  співвідношення  64,7/35,3 %. 
 
       До спеціального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів 
надійшло 5470,0 тис. грн.( 117,54% ) податків, зборів та інших платежів,у т ч: 

� надходжень від плати за послуги 1901,9 тис. грн., (132,78 % до плану); 
�  благодійних внесків та цільових коштів – 1261,3 тис. грн; 
� коштів бюджету розвитку  -  337,7 тис. грн. (88,86% ); 
� екологічного податку  - 39,6 тис. грн. (160,50 %); 
� грошових  стягнень за шкоду екології   - 26,7 тис. грн. (110,22 % до плану); 
� коштів пайової участі – 91,7 тис. грн.. (67,91%); 
� надходження коштів від відшкодування втрат с/г виробництва – 34,5 тис. 

грн. 
� офіційних трансфертів – 1834,6 тис. грн. (65,70%) 

        Основою високих показників надходжень до зведеного бюджету стали надходження з 
ПДФО, єдиного податку, рентної плати за землю та акцизного збору. З об’єктивних причин 
(галопуюча інфляція, не контрольоване зростання цін на продукти харчування та енергоносії, 
ріст видатків на оплату праці) станом на 01.10.2018 року залишок коштів на рахунку 
загального фонду не забезпечив потребу у погашенні заборгованості в повному обсязі. 
Головні розпорядники бюджетних коштів формували пакети документів на оплату в частині 
казначейського  обслуговування за незахищеними видатками  значно пізніше ніж фактично 
виникала потреба у їх провадженні.  

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

Заступник начальника  управління фінансів 

міської ради                                                                                           О. В. Василевський 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                            № 234 

 

Про стан роботи виконкому  
міської ради із зверненнями   
громадян за 9 місяців 2018 року    
 

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

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

ВИРІШИВ:   

1. Інформацію начальника відділу діловодства та організаційної роботи міської ради О. Д. 
Костецької про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян за 9 місяців 
2018 року взяти до відома.  

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради: 

 1) зосередити увагу на забезпеченні виконання Закону України «Про звернення громадян» 
та  Указів  Президента України щодо розгляду звернень громадян;  

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

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

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

2) звертати значну увагу на вирішення питань, порушених у зверненнях ветеранів війни та 
інвалідів, одиноких престарілих громадян, які проживають у складних матеріальних умовах; 
3) щоквартально інформувати міськвиконком про стан роботи із зверненнями громадян.  



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

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Додаток  

                                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                  міської ради 

                                                                                                  від 20.11.2018 р. №234  

Інформація 

 про стан роботи виконкому міської ради із зверненнями громадян за 9 місяців 2018 
року 

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

На особистому прийомі у міського голови побувало -405 жителів громади, у першого 
заступника – 393 жителя громади, у заступника міського голови – 355, у секретаря ради – 
398. З питань звернень (заяв) громадян станом на 01.10.2018 року прийнято 199 рішень 
виконкому, що стосувалися в основному надання дозволів на будівництво приміщень, 
узаконення самочинно збудованих об’єктів, надання матеріальної допомоги на поховання 
померлих громадян, котрі не працювали й не отримували інших соціальних виплат, 
вирішення житлових та інших питань. Незважаючи на вжиті заходи щодо посилення уваги 
до забезпечення життєвих потреб найбільш незахищених верств населення, все ще 
продовжує надходити велика кількість звернень від жителів громади на адресу міської ради. 
Станом на 01.10.2018 року надійшло 747 пропозицій, заяв і скарг громадян, у тому числі 43 
колективних звернення. Серед них – 124 інваліди загального захворювання та 73 учасники 
АТО, 2 багатодітні сім’ї.  Найбільша кількість звернень стосувалася соціального захисту 
населення, питань сільського господарства та комунального й дорожнього господарства, 
благоустрою. Усе ще великою залишається кількість звернень з житлових питань. Більшість 
звернень громадян було задоволено або надано правову консультацію щодо порядку 
вирішення порушених у них питань. Це переважно звернення з питань запобігання 
підтопленням та ремонту доріг, а також окремі земельні спори. При наявності відповідного 
фінансування або ж рекомендацій інших служб щодо шляхів їх вирішення ці звернення 
будуть повторно розглянуті. 

 

Начальник відділу діловодства та  

організаційної роботи міської ради                                                                О. Д. Костецька 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
20.11.2018                                                                                                                    № 235 
 

Про підсумки роботи  
КП «Баранівка міськводоканал» 
за 9 місяців 2018 року 
 

Заслухавши звіт директора комунального підприємства Баранівської міської ради 
«Баранівка міськводоканал» про роботу підприємства за 9 місяців 2018 року, виконком 
міської ради зазначає, що наразі КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з 
централізованого водопостачання, водовідведення, реалізує мінералізовану питну воду. 
Станом на 01.10.2018р. валовий дохід по підприємству становить 2895751 грн.(з ПДВ), що  
на 64% більше як за 9 місяців 2017року (1761439 грн.). Витрати за 9 місяців 2018 року – 
2714,5 тис. грн.,   за  9 місяців 2017р.- 2227,6 тис. грн. Дохід за 9 місяців 2018р. у порівнянні 
з аналогічним періодом 2017 р. збільшився за рахунок: 

- збільшення об’ємів стоків – на 258,5 тис. грн.; 

- перевищення ГДС юридичними особами – на 184,3 тис. грн.; 

- за рахунок збільшення продажу піску – на 69,7 тис. грн. 

Спожито електроенергії за 9 місяців 2017р.-153161 кВт на суму 319010,56 грн., за 9 
місяців 2018р. 154205 кВт на суму 363482,02 грн. (додались енергозатрати по с. Зеремля, 
КНС-5). 

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

ВИРІШИВ:  

1.Звіт директора КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. про роботу комунального 
підприємства за 9 місяців 2018 року, що додається взяти до відома. 

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

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

• постійно проводити претензійну роботу з боржниками;  



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

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

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

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

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Додаток  

                                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                  міської ради 

                                                                                                    від 20.11.2018 р. № 235 

 
Звіт про роботу  

КП «Баранівка міськводоканал» 
за 9 місяців   2018р. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання  та 

водовідведення,  лазні , готелю, реалізацію піску та ін.. 
 
Станом на 01.10.2018р. валовий дохід по підприємству становить 2895751 грн. (з ПДВ), 

що  на 64% більше як за 9 місяців 2017р. (1761439грн.). 
Витрати за 9 місяців 2018р. – 2714,5 тис. грн.,   за  2017р.- 2227,6 тис. грн.. 
 
Дохід за 9 місяців 2018р. в порівнянні з аналогічним періодом 2017р. виріс за рахунок: 
- збільшення об’ємів стоків -  на 258,5 тис.грн.; 
- перевищення ГДС юр.особами - на 184,3 тис.грн.; 
- збільшення продажу піску - на 69,7 тис.грн.. 
 
Спожито електроенергії за 9 місяців 2017р. 153161 кВт на суму 319010,56грн., за 9 

місяців 2018р. 154205 кВт. на суму 363482,02 грн. ( додались енергозатрати по с. Зеремля, 
КНС-5).  

 
По паливно-мастильних матеріалах використання бензину зменшилось:  
- 9 місяців 2018р. - 1299 л на суму 29599,38 грн.; 
- 9 місяців 2017р.  – 1433 л на суму 26131,74 грн.,  
Використання ДП збільшилось: 
- 9 місяців 2018р. – 7025 л, на суму 165483,35 грн.; 
- 9 місяців 2017р. – 6611 л на суму 114021,7 грн..(кар’єр) 
 
Протягом 9 місяців 2018р. на підприємстві збільшився фонд заробітної плати -1243,4 тис. 

грн..,а за 9 місяців 2017р – 977,2 тис.грн., (зростання мінімальної зарплати). Середня заробітна 
плата на підприємстві за 9 місяців 2017р. становила 4021,00 грн., за 9 місяців 2018р. становить 
4764,00 грн.  При цьому за 9 місяців 2018р. кількість працюючих становить - 29 чол. (прийнято 
на роботу водія, слюсаря), за 9 місяців 2017р. -  27 чол.. 

 
Собівартість по водопостачанню становить 24,22 грн./м.куб., при тарифі для населення – 

13,00 грн./м.куб, для с. Зеремля 12,0 грн./м.куб, для організацій – 22,22 грн./м.куб.. 
Собівартість по водовідведенню становить 18,92 грн./м. куб., при тарифі для населення – 

16,50 грн./м.куб, для організацій – 26,78 грн./м.куб. 
 
Зареєстрована різниця в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення, надані 

населенню та бюджетним організаціям на 01.01.2016р. становить 655,6 тис. грн., за 9 місяців 
2018р. компенсовано міською радою різниці в тарифах на послуги водопостачання на 
водовідведення, надані населенню, в сумі 237,2 тис.грн. 

За 9 місяців 2017р. нараховано 209,9 тис. грн. ПДВ, а за 9 місяців 2018р. – 370,8 тис.грн.. 
До пенсійного фонду сплачено 279,0 тис.грн. (2017 -146,2 тис. грн.); ПДФО сплачено 

213,6 тис. грн; військового збору сплачено 19,1 тис. грн.  



Борг по сплаті ПДФО  на 01.10.18р. становить 274,5 тис. грн. (за минулі періоди). 
Вид податку                9 місяців 2018р.                9 місяців 2017р. 
Земля                           0,00 грн.                              0,00  грн. 
Надра пісок                11,1 тис. грн.                         3,7 тис. грн. 
Надра вода                 47,6 тис. грн.                       33,7 тис. грн.      
Вода                           8,1 тис. грн.                         3,0 тис. грн.        
Екологія                     2,9 тис. грн.                         2,0 тис. грн.   
Туристичний збір       0,5 тис. грн.                         0,5 тис. грн. 
 
Всього                       70,2 тис.  грн.                        42,9 тис. грн. 
Для забезпечення потреб у вивезенні рідких нечистот проведено капітальний ремонт 

двигуна автомобіля ГАЗ 53 АС, встановлено ГБО ,замінено вакуумний насос – 45,0тис.грн. 
Проведено ремонт екскаватора АТЕК -28,4 тис.грн. 
Закінчено доплату за насосний агрегат WILO – 30 тис. грн.. 
Проведено резервну лінію електропостачання до КНС№ 2 – 18 тис.грн. 
Проведена рекультивація піщаного кар’єру – 8 тис.грн. 
Відремонтовано вікна, двері та м’ягку покрівлю, площею 100м.кв. на КНС№2 – 15 тис. 

грн.. 
Закінчено шиферну покрівлю очисних споруд – 26 тис.грн. 
В с. Зеремля виконано ремонтні роботи по насосному обладнанню, чистка та дезінфекція 

РЧВ, башти Рожнова та магістралі водопостачання  8,0 тис. грн. 
 
 
 
Директор                                                                                                Деревянко Ю. С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
20.11.2018                                                                                                                         № 236 
 

Про результат моніторингу впровадження 
Стратегії розвитку Баранівської міської  
об’єднаної територіальної громади до 2020 року 
 

 Відповідно до розпорядження міського голови від 26.06.2018 року № 170-од «Про 
створення Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року», заслухавши інформацію директора 
Комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР» Свінціцької Н. І. 
про результат моніторингу впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2020 року, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:  

1.Інформацію директора Комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку - 
АМОР» Свінціцької Н. І. про результат моніторингу впровадження Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року, що додається взяти до 
відома. 

 2.Комітету з управління  впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2020 року продовжити роботу щодо управління впровадженення 
даної Стратегії. 

3. Комунальній установі «Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР» (Свінціцька Н. 
І.) внести відповідні зміни до Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади до 2020 року та затвердити на сесії міської ради. 

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

 

Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук  

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 



                                                                           Додаток  

                                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                  міської ради 

                                                                                                    від 20.11.2018 р. № 236 

 

Інформація про 

результат моніторингу впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року 

 

                       Стратегія розвитку Баранівської міської ОТГ складається з низки конкретних 
проектів, спрямованих на досягнення операційних цілей, визначених стратегічними 
пріоритетами. У проектуванні майбутнього акцент зроблено на «розумному зростанні» 
громади - розвиток плануємо на основі «органічної» філософії: органічний бізнес, органічна 
спільнота громадян, органічне співжиття з довкіллям та партнерство місцевої влади з 
громадою і бізнесом.  

Ключ до успіху Стратегії – у формуванні соціального капіталу: осередків активних громадян, 
стимулюванні підприємницької активності серед молоді і школярів, розбудові локальної 
ідентичності (відчуття причетності до громади і гордості за свою громаду). 

Стратегічна ціль 1: САМОВРЯДНА ОРГАНІЧНА СПІЛЬНОТА ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН, СПРОМОЖНИХ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ 

Технічне завдання «Створення шкільного телебачення в Баранівській громаді»  

5 репортажів на теми: 

Футбол. ФК"Баранівка"-ФК"Попільня" (ветерани). 24 червня 2018. 

Баранівка туристична. Баранівський музей фарфорового заводу 

Баранівка туристична. Явне. Олені, інтерв‘ю з лісівниками. 

Гімназія. 2018. Останній дзвоник. 

Огляд футбольного матчу.Чемпіонат Житомирської області серед ветеранів 

Ключова проблема – Брак кадрів 

https://gaming.youtube.com/channel/UCTcT6NgKtkF-vYrl_cNjGlA 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs):  

1. Визначено та навчено координаторів роботи шкільного телебачення з числа учителів. 

2. Придбано та встановлено обладнання для шкільного телебачення (телестудії в гімназії та 
найбільших ЗОШ І-ІІІ). 

3. YouTube-канал для можливості перегляду учнями і вчителями «шкільного Тб» в 
навчальних закладах як на телеекранах, так і на смартфонах . 



4. Створено та навчено групу дітей (журналісти, ведучі, «технарі»). 

Технічне завдання «Створення Агенції місцевого органічного розвитку – АМОР» 

У соціальній мережі Facebook -  Комунальна  Установа – АМОР 

5 посад – 3 посади вакантні.  Ключова проблема – брак фінансування 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs):  

1. Створення Комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР», 
серед функцій якої: 

• стратегічне планування розвитку громади 

• поліпшення бізнес-середовища та регуляторна діяльність 

• моніторинг діяльності органів влади та розвиток громадянського суспільства 

• підтримка лідерів та громадських організацій 

• реалізація молодіжних проектів та ініціатив 

• підтримка та впровадження проектів, спрямованих на підвищення умов і стандартів життя 
населення 

залучення широкого кола зацікавлених сторін до розвитку території 

2. Нові робочі місця – керівник АМОР, 2 проектні менеджери, бухгалтер, юрисконсульт 

Технічне завдання «Створення, популяризація та періодичне оновлення хроніки «Історії 
успіху» 

Станом на 01.10.2018 року  - є закладка на офіційному сайті Баранівської міської ради 
Ключова проблема – Брак кадрів 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

 1. На офіційному сайті Баранівської міської ради створено розділ «Історії успіху» (близько 
200 хостів щодня). 

2. Зібрано матеріали про успішних людей, які нині розбудовують Баранівську громаду та 
тих, хто творив історію баранівщини, про успішні спільноти громади, про прибуткові місцеві 
підприємства. 

3. Поява в Баранівському краєзнавчому музеї куточка «Історії успіху» (близько 70 
відвідувачів щомісяця). 

4. Ведення рубрики «Історії успіху» в місцевих газетах «Баранівські факти» (тираж 5750) і 
«Слово Полісся» (тираж 2755). 

Стратегічна ціль 2: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА, ЯКА 
БАЗУЄТЬСЯ НА ОРГАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ І СПІВПРАЦІ 

Технічне завдання «Створення Молодіжного бізнес – інкубатора (підрозділ Агенції 
місцевого органічного розвитку – АМОР)» – реалізація – 2018 - 2019 роках 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 



1.  Створено і оснащено МБІ (2 проектних менеджери, юрист, бухгалтер), фахівці якого: 

надають новоствореним підприємствам і фірмам юридичну адресу; 

оформлюють необхідні для реєстрації документи; 

виділяють приміщення і обладнання, засоби зв'язку; 

 допомагають налагодити та вести бухгалтерський облік; 

 організують тематичні консультації; 

 надають маркетингову підтримку, допомагають у рекламній кампанії; 

 допомагають у пошуку партнерів; 

 координують роботу шкільних коворкінгів. 

 Реконструйоване приміщення старої школи під бізнес-інкубатор 

 При трьох навчальних закладах, обраних на конкурсі, створені принаймні два 
деревообробних та один швейний коворкінги, три тепличні практичні майданчики 

2. Щонайменше 25 педагогів пройдуть навчальний курс з організації органічного 
виробництва. 

3. Налагоджено реалізацію продукцію вихованців МБІ на існуючих онлайн-площадках 

4. Створення сторінки у соціальних мережах; організація сезонних ярмарків-продажів у м. 
Баранівка; участь у конкурсах, виставках та фестивалях обласного і національного рівня 

5. Підготовлені та впроваджені експериментальні навчальні програми у ЗНЗ для 
молодіжного бізнесу та просування органічного виробництва. 

6. Програма стажування учнівської молоді на органічному підприємстві ПП «Галекс Агро». 

Технічне завдання «Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 
«Мілка -2018» з пунктами прийому молока та міні-сироварнею» 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs): 

 1. Нові робочі місця у СОК «Мілка» (не менше 50 учасників) – 38 членів СОК (80 корів) 

2. Пункт прийому молока біля сироварні 

3. 2 молоковози об’ємом 3 т – власність кооперативу 

4. 10 доїльних апаратів для членів кооперативу 

5. Холодильна установка потужністю 1000 л. власність СОК (Участь у обласному конкурсі) 

6. Міні сироварня потужністю переробки 1 т молока/добу – комунальна власність (ПКД 
виготовлено) 

7. Підведення комунікацій, автодоріг та благоустрій території 

8. Нова місцева продукція – сири – 3 види сиру 

Технічне завдання «Створення туристичної інфраструктури Баранівської ОТГ» 

На протязі 2018 року нашу громаду відвідало 1600 туристів 



Проект «Ревіталізація  туристичного простору Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади».  Вартість проекту 28500 (26000-донорські кошти, 2500-власні) 

Підготовка схеми туристичних об’єктів й маршрутів з врахуванням результатів  локального 
аналізу та інформування населення про них.  Популяризація пішого та велосипедного  
туризму з локаціями традицій  ремесел  деревообробної,  лозоплетіння   та  фарфорової  
майстерності. 

Проведення рекламної кампанії щодо популяризації туристичного маршруту, переду-сім у 
соціальних мережах. 

Виявлення  активних мешканців громади, що мають бажання долучитись до розвитку 
місцевого туризму. 

Організація навчання  людей роботі в туристичному бізнесі з метою  використання нових 
можливостей для власного розвитку:  приватні агросадиби (міні-готелі), мисливські 
будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін. 

Очікувані безпосередні ПРОДУКТИ 
проекту (outputs):  

Створено туристичний продукт формату «тур на вихідні» з конкурентними перевагами 

у сегменті традиційних ремесел деревообробної, лозоплетіння та фарфорової майстерності, 
мисливства, рибальства; 

 Створено туристичну інфраструктуру (приватні агросадиби (міні-готелі), мисливські 
будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін); 

Налагоджено співпрацю з туристичними фірмами, що спеціалізуються на внутрішньому 
туризмі; 

Створено додаткові робочі місця; 

Збільшено надходження до місцевого бюджету; 

 Збільшено власні доходи домогосподарств громади, які беруть участь у проекті 

Стратегічна ціль 3: ОРГАНІЧНЕ, БЕЗПЕЧНЕ і ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ  СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ 
ЖИТТЯ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА 

Технічне завдання «Підвищення енергоефективності Баранівської ОТГ» 

Проведено енергоаудит приміщень установ, організацій та комунальних підприємств 
Баранівської міської ради, багатоквартирних житлових будинків; 

підготовлено та прийнято План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату на період до 
2030 року і на його виконання – План заходів підвищення енергоефективності громади на 
2018-2020 роки; 

проведено навчання по енергозбереженню з відповідальними працівниками та технічним 
персоналом бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств, а також з 
населенням; 

 збільшено кількість багатоквартирних будинків, в яких створено ОСББ; 

проводяться заходи з термомодернізації приміщень установ, організацій та комунальних 
підприємств Баранівської міської ради,  

збільшено частку спожитих енергетичних ресурсів, вироблених з альтернативних джерел; 



 покращено рівень екології (через зменшення викидів СО2). 

На 01.10.2018 – економія газу - 6% 

Економія електроенергії – 11% 

Стратегічна ціль 4:ДРУЖНЄ УРЯДУВАННЯ: ЯКІСНІ і ДОСТУПНІ ОСВІТНІ, МЕДИЧНІ, 
СОЦІАЛЬНІ і АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

Технічне завдання «Створення багатофункціонального реабілітаційного центру 
(обслуговування дорослих та дітей)» 

1. Проведення ремонтних робіт приміщення в м. Баранівка, вул. Звягельська, 66 під 
багатофункціональний центр реабілітації. 

2. Закупівля обладнання та інвентарю. 

3. Навчання персоналу багатофункціонального центру реабілітації. 

4. Забезпечення умов для відновлення фізичного та психологічного стану здоров’я, розвиток 
творчого потенціалу молоді, соціалізація 

Ключова проблема – брак фінансування. 

 

Директор Комунальної установи  

«Агенція місцевого органічного розвитку - АМОР»                                     Н. І. Свінціцька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 
 
20.11.2018                                                                                                                    № 237 
 
Про діяльність Громадської ради 
виконавчого комітету міської ради 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. голови Громадської ради Побережник 
С.С. про  діяльність Громадської ради виконавчого комітету Баранівської міської ради, 
відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.12.2017 року №270 «Про затвердження 
Положення про Громадську раду виконавчого комітету міської ради та її складу у новій 
редакції», керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію в.о. голови Громадської ради Побережник С.С. про діяльність Громадської 
ради виконавчого комітету міської ради (згідно з додатком) взяти до відома. 

2. Громадській раді (Побережник С.С.) продовжувати діяльність відповідно до Положення 
про Громадську раду при виконавчому комітеті  Баранівської міської ради. 

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

 

Заступник міського голови                                                                                 В. А. Савчук 

 

Керуюча справами виконкому                                                                           Л. Л Куцан 

 

         

 

 

 

 

 

 



                                                                         Додаток  

                                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                  міської ради 

                                                                                                                    від 20.11.2018 р. №237 

Інформація про діяльність Громадської ради виконавчого комітету міської ради 

Минув рік, як 31.10.2017 року було створено Громадську раду - консультативно-
дорадчий орган,  що був утворений при виконкомі Баранівської міської ради  для   сприяння  
участі   громадськості   у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського 
контролю, налагодження ефективної взаємодії влади ОТГ з громадськістю, врахування 
громадської думки під час формування та реалізації заходів, спрямованих на розбудову 
громади. До Громадської ради входить 19 представників з таких населених пунктів, як м. 
Баранівка, смт. Полянка, сіл: Смолдирів, Зеремля, Вірля, Мирославль. Члени громадської 
ради являються представниками дошкільної та освітньої ланки, медицини, благоустрою, 
бізнесу, культури, молоді, людей з обмеженими можливостями та поважного віку. 6 
чоловіків та 13 жінок в складі громадської ради. Що ж зроблено за рік  функціонування? 
Члени громадської ради вчились  бути активними та ініціативними.  

Члени громадської ради були запрошені та взяли участь у семінарі, що проводився 
Конгресом місцевих та регіональних  влад Ради Європи та Офісом Ради Європи в Україні у 
рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні», який є частиною плану 
дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки. На дводенному заході учасники 
обмінювались досвідом і виробили спільні шляхи покращення місцевої демократії у країні в 
рамках реформи місцевого самоврядування, а також обговорили місцеві ініціативи, що вже 
втілені в життя. Презентували свої плани і члени Громадської ради.  

Члени Громадської ради активно беруть участь у різноманітних тренінгах та 
семінарах з метою самоосвіти. Так, Шевчук Оксана, Рибак Владислав  взяли участь в 
навчальному тренінгу «Розробка та впровадження проектів розвитку» (м. Житомир, 14-16-
05.2018 року та  м. Рівне, 25.05.2018 року).   

В травні 2018 року членами  ГР було подано заявку щодо участі в проекті «Успішні 
локальні громади», який організовано та проведено Фондом «Освіта для демократії», 
Громадською організацією «Наше Поділля» та Громадською організацією «Точка доступу». 
Програма передбачала тренінговий компонент, а також можливість взяти участь у 
навчальному візиті до Польщі та отримати фінансування в рамках конкурсу міні-грантів.  За 
підсумками відбору члени ГР Побережник С., Клопотовська О., Лисюк А. взяли участь у 
семінарі, який відбувся 30.05.-2.06.2018 року та метою якого було ознайомлення учасників із 
процедурою  проведення локальних аналізів потреб громади, а також яким чином залучати 
ресурси у відповідності до локальних потреб з метою покращення якості життя в громаді. 
Всього в тренінгу взяли участь представники 6 громад Житомирщини. 
 За підсумками участі у семінарі, членами ГР проведено локальний аналіз із теми 
«Розвиток туристичного потенціалу Баранівської ОТГ».  Локальний аналіз проводився у два 
етапи двома методами. 15.06.2018 проведено  аналіз методом «Підвішені  питання» біля 
ринку.  Планувалося  опитати щонайменше 50 жителів ОТГ. Як підсумок – опитано 78 осіб. 
Було натягнуто нитка, використано картки із запитаннями,  прищепки. Люди писали 
відповіді на питання та  вішали на нитку.  16.06.2018 – дослідницька мандрівка з метою  
виявлення придатності запропонованих об’єктів до відвідування їх туристами.  До участі 
було запрошено сторонню людину, яка поглянула  на маршрут з точки зору туриста.  В 
процесі поїздки  опитувались  люди, що  проживають чи працюють  біля об’єктів туризму 
(опитано 9 чоловік).  
 Наступним етапом було написання проектної заявки «Ревіталізація  туристичного 
простору Баранівської міської об’єднаної територіальної громади».  Метою проекту є  
інформування населення громади про  туристичні об’єкти ОТГ, залучення    жителів до 



відновлення  туристичних об’єктів та активізація до розвитку власної  справи  на основі 
туризму ОТГ.  Завдяння, які ставили перед собою  члени ГР, є:  

1. Підготовка схеми туристичних об’єктів й маршрутів з врахуванням результатів  
локального аналізу та інформування населення про них.  Популяризація пішого та 
велосипедного  туризму з локаціями традицій  ремесел  деревообробної,  лозоплетіння   
та  фарфорової  майстерності. Виготовлення рекламного банеру з картою туристичних 
об’єктів та маршрутів (встановлення на центральній площі  міста). 

2. Проведення рекламної кампанії щодо популяризації туристичного маршруту. 
3. Виявлення  активних мешканців громади, що мають бажання долучитись до розвитку 

місцевого туризму. 
4. Організація навчання  людей роботі в туристичному бізнесі з метою  використання 

нових можливостей для власного розвитку:  приватні агросадиби (міні-готелі), 
мисливські будиночки, готель, кафе, сувенірні крамнички та ін. 

До речі 06.11.2018 року, за підсумками розгляду  проектної заявки  проект, що був 
підготовлений членами ГР, ввійшов до числа переможців  та в найближчий час отримає 
підтримку для його реалізації. 

Крім того, учасники ГР  Побережник С. та Клопотовська О. були запрошені до участі у 
Всеукраїнському тематичному форумі  «Успішні локальні громади» м. Львів (20-21.07.2018 
року). Захід реалізували спільно Фонд «Освіта для демократії» (Варшава, Польща), 
Громадська організація «Nashe Podillya / Наше Поділля» (Вінниця) та ГО «Точка 
Доступу» (Краматорськ). У роботі форуму приймали участь активісти, громадські організації 
та органи місцевого самоврядування.  У рамках форуму було проведено лабораторію обміну 
досвідом з використанням методу локального аналізу. Представники нашої ГР ділились 
досвідом проведення локального аналізу,  вивчали досвід інших громад.  
 Заключним етапом участі у проекті «Успішні локальні громади» був відбір на участь в 
навчальному візиті до Польщі.  Представники 11 громад із Житомирської, Донецької, 
Луганської, Запоріжської, Дніпропетровської та Хмельницької областей України побували в 
Польщі.  Клопотовська Олена пройшла відбір та в складі  11 чоловік  отримала можливість 
взяти участь в навчальному візиті до Польщі (30.09.-07.10.2018 р.). Під час візиту Олена 
Миколаївна побувала у  гмінах Вармінсько-Мазурського воєводства, дізналась про добру 
практику та  успішні приклади співпраці місцевої влади з бізнесом, громадськими 
організаціями й освітніми закладами, сприяння розвитку підприємництва та залучення 
інвесторів у громади. 

Протягом червня 2018 року члени ГР провели опитування жителів громади для підбору 
вихідних даних в процесі розробки місцевого плану економічного розвитку.  Всього було 
опитано 606 респондентів по м. Баранівка та 12 старостинських округів.  

 Активну участь взяли члени ГР і в бюджеті участі. Власні проекти розробили: 
- «Дерево Сонця» – Шевчук Оксана, смт. Полянки; 
- «Відкриття меморіалу жертвам політичних репресій» – Кобилянський Микола, смт. 

Полянки; 
- «Зона відпочинку «Боброва жеремля»» – Клопотовська Олена спільно із  Бондарчук Л.А, 

Сукманюк О.В.; 
- «Дорогу Зеленому туризму – облаштування території для риболовецького комплексу 

кооперативу «Смолка 2017»» – Мухіна Лариса спільно із Мисько С.П.; 
- «Молодіжний центр» – Дем’яненко Юлія. 

В найближчий час запланована робота з молоддю, а саме студентами Баранівського 
профліцею та Рогачівського відділення Новочорторійського агротехнікума. Має запрацювати 
молодіжна політика, потрібно створити молодіжний центр (простір), де молодь зможе 
розвивати та реалізовувати свої здібності. Ми хочемо провести ряд акцій, зокрема 
соціального характеру. 
 

В. о. голови Громадської ради                                                                        С. С. Побережник 

 



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                            № 238 

Про затвердження заходів до  

новорічних та різдвяних свят  

З метою організації змістовного дозвілля жителів громади у новорічні та різдвяні дні 
2018-2019 рр., виховання молоді у дусі поваги до народних традицій, керуючись пп. 3 п б ч 1 
ст. 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо проведення новорічних та різдвяних свят, що додаються.  

2. Затвердити порядок проведення конкурсу «Найкраща ялинкова прикраса» та склад журі, 
що додаються. 

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

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

 

Заступник міського голови                                                                                 В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 №238 

ЗАХОДИ   

щодо проведення новорічних та різдвяних свят 

 

1. Забезпечити проведення новорічних та різдвяних свят, народних обрядів, розваг, 
спортивно-масових заходів на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 

                                                                                        Відділи: освіти та  культури, сім’ї,  

                                                                                молоді та спорту міської ради 

                                                                                         Грудень  2018 р – січень 2019 року   

2. Прикрасити міську новорічну ялинку на Площі Волі.   

                                                                                              Відділ благоустрою та житлово- 

                                                                                              житлово-комунального господарства 

                                                                                              міської ради 

                                                                                              До 19 грудня 2018 року  

3. Підготувати вітальні листівки з новорічними та різдвяними святами, тексти привітань та 
забезпечити розсилання поздоровлень та розміщення в засобах масової інформації. 

                                                                                             Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                             роботи міської ради 

                                                                                             До 16 грудня 2018 року   

4. Забезпечити виготовлення та розміщення тематичних постерів на білборд та сіті-лайти з 
нагоди новорічних та різдвяних свят. 

                                                                                               Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                               роботи міської ради 

                                                                                               До 16 грудня 2018 року   

5. Забезпечити придбання ялинкових прикрас, електричних гірлянд, привітальних листівок, 
новорічних призів та подарунків.  

                                                                                     Відділи: бухгалтерського обліку 

                                                                           та економічного розвитку,  

                                                                           інвестицій та закупівель та 



                                                                         культури, сім’ї, молоді та  

                                                               спорту міської ради 

                                                                                               Грудень  2018 р – січень 2019 року   

6. Провести урочисте запалювання міської новорічної ялинки на Площі Волі за участю 
трудових колективів міської ради, підприємств, установ і організацій, а також громадян 
міста.   

                                                                                              Відділи: благоустрою та 

                                                                                              житлово-комунального господарства 

                                                                                               та діловодства та організаційної  

                                                                                               роботи міської ради 

                                                                                              19 грудня 2018 року  

7. Організувати та провести концертно-розважальну програму для дітей присвячену Дню 
Святого Миколая в міському Будинку культури ім. А. Пашкевича.   

                                                                                      Відділи: освіти та  культури, сім’ї,  

                                                                              молоді та спорту міської ради 

                                                                                               19 грудня 2018 року   

8. Організувати та провести концертно-розважальну програму для дітей присвячену Дню 
Святого Миколая в сільському клубі с. Берестівка Берестівського старостату. 

                                                                                      Відділи: освіти та  культури, сім’ї,  

                                                                              молоді та спорту міської ради 

                                                                                               18 грудня 2018 року   

9. Провести конкурс «Найкраща ялинкова прикраса» та нагородити переможців. 

                                                                                             Відділи: освіти та  культури, сім’ї, 

                                                                                молоді та спорту, діловодства та  

                                                                                    організаційної роботи міської ради 

                                                           18 грудня 2018 року 

10. Організувати та провести концертно-розважальну програму, а також масові спортивні й 
культурно-мистецькі заходи на Площі Волі або біля міського Будинку культури з нагоди 
святкування Нового року.     

                                                                                            Відділ культури, сім’ї, 

                                                                            молоді та спорту міської ради 

                                                                                            грудень 2018- січень 2019 року   



11. Забезпечити встановлення новорічних ялинок у закладах освіти Баранівської міської 
ОТГ. Провести в даних закладах Новорічні ранки.                                                                                               

                                                                                            Відділи: благоустрою та житлово-                                                                                                                             

                                                                                            комунального господарства 

                                                                                            та освіти міської ради 

                                                                                            Грудень 2018 року  

 

12. Провести в закладах освіти міської ради роз’яснювальну роботу щодо профілактики 
респіраторних та інфекційних захворювань серед вихованців даних закладів.    

                                                                                            Відділ освіти міської ради 

                                                                                            Грудень 2018 року - січень 2019 року   

13. Запропонувати підприємницьким і комерційним структурам, громадським, благодійним, 
політичним і релігійним організаціям надати посильну допомогу дітям – сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування.   

                                                                                            Управління соціального захисту  

                                                                                            населення та служба у справах дітей 

                                                                                            міської ради 

                                                                                            Грудень 2018 року – січень 2019  року   

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

                                                                                            Відділ діловодства та організаційної                                                                                                   

                                                                                            роботи міської ради 

                                                                                            До 16 грудня 2018 року  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 №238 

 

Порядок проведення конкурсу 

“Найкраща ялинкова прикраса” 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Конкурс «Найкраща ялинкова прикраса»  (далі – конкурс)  проводиться до Дня Святого 
Миколая та відкриття міської новорічної ялинки з метою широкого залучення юних авторів 
до творчого розвитку, самовдосконалення, забезпечення передноворічного настрою, а також 
мати змогу переможцям конкурсу прикрасити ялинку власними руками, продемонструвати 
свої творчі здібності, оригінальний стиль мешканцям Баранівської громади.  

1.2. Організатором і керівником конкурсу є Баранівська міська рада. Переможців конкурсу 
визначає журі, склад якого затверджений рішенням виконавчого комітету Баранівської 
міської ради від 20.11.2018 р. №238. 

1.3. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Баранівської 
міської ради http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/. 

 2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

 2.1. Завданнями конкурсу є:  - виявлення та підтримка талановитих авторів-початківців, 
заохочення їх до подальшої творчої праці;   - сприяння розвитку та реалізації творчих 
ініціатив юних (молодих) митців;  - популяризація дитячої творчості;  - обмін творчим 
досвідом. 

 3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ  

3.1. До участі в конкурсі запрошуються вихованці гуртків та учні шкіл громади віком від 5 
до 16 років.              

 4.ОРГАНІЗАЦІЯ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 4.1. Участь у конкурсі є безкоштовною.  

4.2. Термін проведення конкурсу: з  1 грудня по 15 грудня 2018 року.  

4.3. Роботи на конкурс приймаються до 15 грудня (включно) 2018 року.  

4.4. Визначення переможця конкурсу відбудеться 18 грудня 2018 року.  

4.5. Переможець конкурсу власноручно прикрасить новорічну ялинку своїм винаходом 
(іграшкою). 



4.6. Вимоги до параметрів іграшки: висота – приблизно 50 сантиметрів, ширина – приблизно 
30 сантиметрів; іграшку бажано подавати на мотузці або на гачку, що її можна було повісити 
на ялинку для експонування.  

4.7. Конкурсні роботи передаються автором до виконавчого комітету Баранівської міської 
ради за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 (2-й поверх).   

5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
КОНКУРСУ  

5.1. Роботи, прийняті до розгляду членами журі, оцінюються за такими критеріями:  

 - оригінальність стилю;  

 - досконалість форми;  

 - неординарність творчої думки, новаторство.   

5.2. Журі конкурсу визначає переможців і призерів конкурсу (І, ІІ, ІІІ місце).  

5.3. Переможці конкурсу отримають премію в розмірі 1000 грн., за друге місце - 600 грн., за 
третє – 400 грн.   

5.4. Журі має право розділити переможців за віковою категорією 5-8 років; 9-12 років; 13-16 
років, або за номінаціями «Трудомісткість виконання»,  «Оригінальність», «Втілення 
творчого задуму», «Естетичний смак», «Креативність» переможцям вручаються дипломи та 
грошові винагороди. 

 5.5. Діти які прийняли участь в конкурсі але не стали призерами отримують подяку від 
міського голови.  

5.6. Інформація про підсумки конкурсу публікується на веб-сайті Баранівської міської ради 
http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/.     

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                        Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 №238 

 

СКЛАД ЖУРІ 

міського  конкурсу  «Найкраща ялинкова прикраса» 

Савчук  Василь Андрійович -                              заступник міського голови, голова журі  

Самчук Олександр Валентинович  -                   секретар міської ради, заступник голови журі  

Завадська Жанна Сергіївна   -                             головний спеціаліст з організаційної роботи, 

                                                                                секретар конкурсу  

Члени журі:  

Воробей Оксана Борисівна                                  завідуючий методичним кабінетом 

                                                                                відділу освіти           

Куцан Людмила Леонідівна-                               керуючий справами виконкому 

Костецька Олена Дмитрівна -                             начальник відділу діловодства та 

                                                                                організаційної роботи 

Цимбалюк Людмила Анатоліївна -                    головний бухгалтер відділу бухгалтерського  

                                                                               обліку та економічного розвитку, 

                                                                               інвестицій та закупівель 

Бенкіна Тетяна  Григорівна  -                              керівник гуртка міського Будинку  

                                                                                дитячої творчості 

Кравчук Володимир Ігорович -                          викладач Баранівської школи №2  

                                                                                ім. О. Сябрук, керівник художньої  

                                                                                спілки «Розмай» 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                               Л. Л. Куцан 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

20.11.2018                                                                                                                   № 239 

 
Про затвердження контингенту учнів 
та погодження розміру батьківської   
плати за навчання в Баранівській школі 
мистецтв на 2018-2019 навчальний рік  
(регуляторний акт) 

 
 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. 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». 

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

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

                                                                                    

 

 

 



                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                            рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 239 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

20.11.2018                                                                                                                   № 240 

Про надання дозволу Величко І.А. 
на укладання договору дарування  
житлового будинку 
 

Розглянувши заяву Величко Івана Андрійовича, жителя м. Баранівка, вул. Покровська, 
3, 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 №4 від 
15.11.2018р.), подання служби у справах дітей Баранівської міської ради від 15.11.2018 р., 
виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

 
1. Надати Величко Івану Андрійовичу, ХХХХХХ., жителю ХХХХХХХ дозвіл на 

укладання договору дарування житлового будинку за адресою: ХХХХХХ дочці 
Маслак Катерині Іванівні, ХХХХ де проживає неповнолітній Маслак О.Я., ХХХХХХ 

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

 
 
 
 
 
 Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

20.11.2018                                                                                                                   № 241 

Про надання дозволу Осіпчуку М.М. 
на укладання договору дарування  
житлового будинку 
 

Розглянувши заяву Осіпчука Миколи Микитовича, жителя ХХХХХХХХ, 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 №4 від 15.11.2018р.), подання 
служби у справах дітей Баранівської міської ради від 15.11.2018 р.,  виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

 
1. Надати Осіпчуку Миколі Микитовичу, ХХХХ р.н., жителю ХХХХ дозвіл на 

укладання договору дарування житлового будинку за адресою: ХХХХХ синові 
Осіпчуку Олександру Миколайовичу, ХХХХ р.н., де проживають малолітні діти 
Осіпчук Ю.О., ХХХХ р.н. та Осіпчук С.О., ХХХХ р.н. 
 

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

 
 
 
 
 Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

20.11.2018                                                                                                                   № 242 

Про надання дозволу Марчук Л.В.  
на продаж житлового будинку та 
земельної ділянки 
 

Розглянувши заяву Марчук Лесі Володимирівни, жительки ХХХХХХХХ, 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 №4 від 15.11.2018р.), подання 
служби у справах дітей Баранівської міської ради від 15.11.2018р., виконавчий комітет 
міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл для Марчук Лесі Володимирівни, ХХХХ р. н., на продаж житлового 
будинку, який належить на праві власності її неповнолітній доньці Марчук Яні 
Сергіївні, ХХХХ 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. 

 
 
 
 Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
 
 
 Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

20.11.2018                                                                                                                   № 243 

 

Про створення наглядової ради у сфері розподілу 
соціального житла при виконавчому комітеті  
міської ради та затвердження Положення  
про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла  
 
 
            З метою забезпечення громадського контролю за дотриманням законодавства з питань 
розподілу соціального житла, відповідно до ст.ст.9,17 Закону України «Про житловий фонд 
соціального призначення», Положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального 
житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 №23, ст. 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
В И Р І Ш И В: 
            1. Створити наглядову раду у сфері розподілу соціального житла при виконавчому 
комітеті Баранівської міської ради. 
            2. Затвердити Положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла 
при виконавчому комітеті Баранівської міської ради згідно з додатком 1. 
            3. Затвердити персональний склад членів наглядової ради у сфері розподілу 
соціального житла при виконавчому комітеті Баранівської міської ради згідно з додатком 2. 
            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук  

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                            рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 243 

 

 

Положення  
про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла 

при виконавчому комітеті міської ради 
 
                                                           1. Загальні положення 
 1.1. Наглядова рада у сфері розподілу соціального житла при виконавчому комітеті 
міської ради (далі – Наглядова рада) є постійно діючим органом, що утворюється при 
виконавчому комітеті міської ради з метою забезпечення громадського контролю за 
розподілом такого житла. Положення про наглядову раду затверджується рішенням 
виконавчого комітету міської ради.  
 1.2. Діяльність Наглядової ради базується на принципах добровільності, 
рівноправності її членів, законності, гласності, демократизму.  
 1.3. Основними завданнями Наглядової ради є забезпечення громадського контролю 
за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на соціальний квартирний облік та 
зняття з такого обліку, ведення соціального квартирного обліку громадян, розподілу 
соціального житла.   
            1.4. Наглядова рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України 
«Про житловий фонд соціального призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 
23.07.2008 № 682 Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального 
призначення», постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 23 “Про 
затвердження Положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла”, іншими 
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 
 
                                                       2. Наглядова рада має право: 
 - отримувати від органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;  
 - запрошувати на засідання наглядової ради представників органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, організацій та громадян;  
 - проводити перевірку дотримання законодавства з питань взяття громадян на 
соціальний квартирний облік та зняття з такого обліку, ведення соціального квартирного 
обліку громадян, розподілу соціального житла;  
 - здійснювати контроль за дотриманням порядку розрахунку плати за соціальне 
житло, укладення та розірвання договорів найму соціального житла, проведення щорічного 
моніторингу доходів наймачів соціального житла та членів їх сімей;  
 - брати участь у підготовці пропозицій щодо формування фонду соціального житла, 
його розподілу та розроблення місцевих програм розвитку соціального житла; 
 - вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань взяття 
громадян на соціальний квартирний облік та зняття з такого обліку, ведення соціального 
квартирного обліку громадян, розподілу соціального житла, інших питань забезпечення 
громадян соціальним житлом.  



 
                                                 3. Наглядова рада зобов'язана: 
 - інформувати про результати своєї діяльності виконавчий комітет міської ради у 
визначений ним строк, а також оприлюднювати таку інформацію щокварталу на  офіційному 
веб-сайті Баранівської міської ради або у місцевих друкованих засобах масової інформації; 
 - здійснювати прийом громадян та розглядати звернення з питань, що належать до її 
компетенції; 
 - інформувати в установленому порядку правоохоронні органи про виявлені факти 
порушення законодавства з питань забезпечення громадян соціальним житлом.  
 
                                                 4. Організація роботи ради 
 4.1. Наглядова рада діє протягом трьох років та може формуватися з представників 
від:  
 - органу місцевого самоврядування, зокрема депутатів місцевої ради (за їх згодою), 
працівників виконавчого комітету з питань праці та соціального захисту населення, охорони 
здоров’я та інші, сім’ї; молоді, дітей, житлово-комунального господарства, юридичних 
питань;  
 - громадських організацій, у статуті яких передбачено провадження діяльності із 
сприяння громадянам, що потребують соціального захисту;  
 - підприємств, установ, організацій різних форм власності.  
 4.2. Представники підприємств, установ та організацій, в тому числі громадських 
організацій, включаються до складу наглядової ради на підставі рішення виконавчого 
комітету міської ради.  
 4.3. Наглядову раду очолює голова. 
 4.4. Голова наглядової ради:  
 - проводить засідання ради, затверджує плани її роботи;  
 - представляє раду в органах державної влади, на підприємствах, в установах, 
організаціях;  
 - організовує проведення перевірок радою;  
 - підписує рішення ради, листи та запити.  
 4.5. У разі відсутності голови наглядової ради його обов’язки виконує заступник. 
 4.6. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться відповідно до  плану  
роботи  або  за  рішенням  її  голови, а також за  рішенням третини членів ради на підставі 
звернення органу місцевого самоврядування чи правоохоронних органів. 
 4.7. Засідання Наглядової ради вважається правомочним у разі присутності не менш 
як двох третин її складу. Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням і 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ради, присутніх на 
засіданні. Рішення оформляється протоколом, який підписують усі члени ради, присутні на 
засіданні.  
 4.8. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її повноважень, доводяться до відома 
(виносяться на розгляд) виконавчого комітету міської ради та заінтересованих осіб.  
 4.9. Секретар наглядової ради реєструє вхідну та вихідну кореспонденцію, готує 
матеріали на засідання наглядової ради, веде протоколи засідань і документацію, пов’язану з 
діяльністю ради, та відповідає за її збереження.  
 4.10. Документація наглядової ради зберігається протягом 15 років, після чого 
передається в архів органу місцевого самоврядування.    
             4.11. Члени наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах.  



  4.12. Організаційне, технічне та матеріальне забезпечення діяльності Наглядової ради 
здійснює виконавчий комітет міської ради, при якому її утворено.  
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                             Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                            рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 243 

                                     

СКЛАД 
наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при виконавчому комітеті 

Баранівської міської ради 
 

Савчук                                         - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
Василь Андрійович                     органів ради, голова наглядової ради 
 
Самчук                                                     
Олександр Валентинович        - секретар ради, заступник голови наглядової ради 
 
Шевчук                                         - начальник відділу містобудування та архітектури, 
Олена Григорівна                         земельних відносин та комунальної власності, секретар 
                                                           наглядової ради 
Члени наглядової ради: 
 

Виховський                                   - начальник відділу благоустрою та житлово - комунального 
Сергій Адамович                            господарства 
 
Дерев’янчук                                  - провідний спеціаліст містобудування та архітектури  
Григорій Олексійович                   відділу містобудування та архітектури, земельних                 
                                                            відносин та комунальної власності 
 
Куцан                                               
Людмила Леонідівна                    - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету      
             
Кучинська                                     - начальник служби у справах  дітей  Баранівської міської 
Інна Володимирівна                      ради 
 
Лисюк                                             - головний спеціаліст юрисконсульт відділу юридичної 
Ірина Іванівна                                 та кадрової роботи 
 
Сус                                                   - провідний спеціаліст з питань комунальної власності 
Ірина Анатоліївна                           відділу містобудування та архітектури, земельних 
                                                            відносин та комунальної власності 
 
Цицюра                                           - начальник управління соціального захисту населення 
Володимир Олександрович           
 
Костецька                                         
Олена Дмитрівна                           - начальник відділу діловодства та організаційної роботи,  
                                                            депутат міської ради               
 



 
Степанюк                                                     
Григорій Павлович                       - в.о. старости Зеремлянського старостинського округу 
 
Цимбалюк                                        - головний бухгалтер відділу 
Людмила Анатоліївна                     бухгалтерського обліку та   
                                                              економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
 
Мищик                                              - начальник відділу персоніфікованого обліку управління 
Тетяна Василівна                              праці та соціального захисту населення Баранівської  
                                                              РДА (за згодою) 
Деревянко                                                   
Юрій Сергійович                            - директор КП «Баранівка міськводоканал» 
 
Лисюк 
Руслан Михайлович                       - депутат Баранівської міської ради (за згодою) 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

20.11.2018                                                                                                                              № 244 

Про затвердження Плану проведення 
технічної інвентаризації та паспортизації  
дитячих майданчиків на території  
Баранівської об’єднаної територіальної громади 
 
           Згідно ст.ст.10,13,18,20,21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
відповідно до Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 
благоустрою населених пунктів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 29.10.2012 № 550, керуючись 
ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради 

 В И Р І Ш И В: 

  1. Затвердити План проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих  
майданчиків на території Баранівської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком. 

  2. Затвердити Правила утримання і експлуатації дитячих ігрових майданчиків та інших 
об’єктів відпочинку дітей на території Баранівської об’єднаної територіальної громади згідно 
з додатком. 

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

 

Заступник міського голови                                                                             В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                            рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 244 

 

 
П Л А Н 

проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих  майданчиків на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади 

1. Провести технічну інвентаризацію та паспортизацію дитячих майданчиків в Баранівській 
міській ОТГ: 

Об’єкт благоустрою Адреса місцезнаходження Строк виконання 
Дитячий майданчик м.Баранівка 1 

провул.Звягельський,3 
Листопад 2018 - червень 2019 р. 

Дитячий майданчик м.Баранівка 
вул.Звягельська,26 

 Листопад 2018 - червень 2019 р. 

Дитячий майданчик м.Баранівка вул.Соборна,33 Листопад 2018 - червень 2019 р. 
Дитячий майданчик м.Баранівка вул.Ломоносова  Листопад 2018 - червень 2019 р. 
Дитячий майданчик м.Баранівка вул.Зарічна Листопад 2018 - червень 2019 р. 
Дитячий майданчик м.Баранівка вул.Соборна 

(сквер відпочинку) 
 Листопад 2018 - червень 2019 р. 

Дитячий майданчик с.Явне Липень 2019 - грудень 2019 р. 
Дитячий майданчик с.Марківка Липень 2019 - грудень 2019 р. 
Дитячий майданчик с.Глибочок Липень 2019 - грудень 2019 р. 
Дитячий майданчик с.Табори Липень 2019 - грудень 2019 р. 
 
2. Передбачити в бюджеті Баранівської міської ради кошти на проведення паспортизації та 
технічної інвентаризації вищезазначених об’єктів благоустрою населеного пункту. 
 
3. Замовити до 31 грудня 2018 року у суб’єкта господарювання, установчими документами 
якого передбачено право здійснювати технічну інвентаризацію та паспортизацію об’єктів 
благоустрою, проведення паспортизації  та технічної інвентаризації вищезазначених об’єктів 
благоустрою населеного пункту. 
 
 
Начальник відділу містобудування та архітектури, 
земельних відносин та комунальної власності                                                 О. Г. Шевчук  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                            рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 244 

 

ПРАВИЛА  
утримання і експлуатації дитячих ігрових майданчиків  

та інших об’єктів відпочинку дітей на території Баранівської об’єднаної 
територіальної громади 

 
1. Загальні положення  

 
Ці правила розроблені відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», Наказу 

Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2009 № 653 «Про внесення змін до Державних 
санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ 
від 19.06.1996 № 173», Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 
01.03.2006 № 110 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної 
техніки».  

Дитячий ігровий або спортивний майданчик (далі Майданчик) - це предметно-
просторова сфера для вільного відпочинку, дозвілля різних вікових груп дітей. Згідно з 
пп.6.8, 6.8.1 ДБНБ.2.2-5:2011, дитячі майданчики організовують у вигляді окремих 
майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за 
віковими інтересами. Для підлітків (від 12 років до 16 років) організовують спортивно-ігрові 
комплекси. Ігрові та спортивні майданчики повинні бути обладнані малими архітектурними 
формами для відпочинку, ігор та зайняття спортом.  

 
2. Розташування майданчиків та безпечні зони  

 
Територія Майданчика має відповідати вимогам будівельних норм і правил. Важливе 

значення має екологічна та санітарна безпека на майданчиках. Виключається сусідство з 
забрудненими водоймами, сміттєвими баками. Майданчики повинні бути ізольовані від 
об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених 
насаджень шириною не менше 1,5м і не повинні бути прохідними для пішоходів. 
Розташування обладнання дитячого ігрового майданчика повинно проводитися з 
урахуванням наступних позицій:  
-   особливості ландшафту (схили на місцевості, дерева, доріжки і т.д.); 
- обов’язкова наявність зон безпеки для кожного окремого ігрового компонента майданчика;  
 - виділення вікових зон у зв’язку з відсутністю у маленьких дітей відчуття небезпеки та 
слабкою координацією рухів; 
 - огородження майданчиків від близького проходження транспорту, пішохідних доріжок, 
вигулу собак.  
 

3. Огляди та поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків 
 

Регулярний візуальний огляд складається з виявлення явної небезпеки, яка може бути 
внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика або природних умов. 

Особливу увагу треба приділяти збереженню комплектності обладнання, його 
структурній цілісності, справності обладнання, стану рухливих частин. Результати огляду 



заносяться в журнал огляду (згідно з затвердженою формою та періодом проведення 
(щотижня, щомісяця). При виявленні невідповідності встановленим нормам обладнання чи 
комплектуючих частин, складається акт за формою (акт проведення щорічного огляду в 
період Місячника з благоустрою).  

Огляди (тижневий, місячний, щорічний, позачерговий)  здійснюється обов’язково, з 
відповідним оформленням результатів. 
Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та других непередбачуваних 
обставин, які можуть спричинити пошкодження. Виявлені пошкодження виправляються 
негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні бути закриті для 
використання. 

Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з    попередніх  
заходів щодо підтримання рівня безпеки та ефективності. Такі заходи повинні включати:  
- перевірку вузлів кріплення елементів, що скріплюють;  
- перефарбування та фарбування поверхонь; 
 - обслуговування будь-яких поверхонь, що амортизують;  
- змащення підшипників;  
- видалення битого скла та інших уламків або забруднень;  
- підсипка витоптаної поверхні до правильного рівня;  
- чистка, миття, витирання обладнання до самих маленьких деталей;  
- утримання огорожі в належному стані. 

Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню дефектів або 
відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та поверхонь. Такі заходи 
включають: 
- заміну кріплення;  
- зварку металічних елементів;  
- заміну зношених чи пошкоджених частин; 
 - заміну пошкоджених структурних елементів. 
 

4. Вимоги до безпеки обладнання та поверхні майданчика  
 

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні 
відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», 
затверджених Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 01.03.2006 
№ 110, а саме: 
-  обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і 
заходам захисту відповідно до встановлених вимог;  
- відповідати віковій групі дітей; 
 - забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання; 
 - не допускати скупчення води на поверхнях елементів обладнання майданчика;  
- не допускати утворення калюж на території майданчика та забезпечувати вільний стік води 
і просихання;  
- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову 
незмінюваність;  
- наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними 
нанести травму, не допускається.  

Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та 
огородженням. На сходах, доступних дітям до трьох років, поручні обладнують, починаючи 



з першого східця. Обладнання має унеможливлювати застрявання тіла, частин тіла, пальців, 
волосся, одягу дитини, ґудзиків. Поверхня ігрового майданчика повинна бути вільна від 
будь-яких гострих, заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними 
пом’якшуючими властивостями повинні бути поза зоною приземлення. Обладнання ігрового 
комплексу має бути встановлене безпечним способом кваліфікованим персоналом у 
відповідності з технічним паспортом на кожен ігровий компонент майданчика, чи весь 
майданчик, а також згідно з  інструкцією виробника. 

Після завершення монтажу обладнання власник проводить комісійне обстеження і 
складає акт приймання. Під час обстеження перевіряється комплектність, правильність та 
надійність зборки ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність 
покриття майданчика, наявність технічного паспорту виробу. До оформлення акту 
приймання майданчик та обладнання на ньому повинні бути закриті для використання.  

 
5. Забезпечення безпечної експлуатації майданчиків  

 
Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні 

відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки», 
затверджених Наказом від 01.03.2006 № 110 Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій. Підприємствам – балансоутримувачам дитячих майданчиків встановлюється 
періодичність огляду їх обладнання: 
 - регулярний візуальний огляд один раз на тиждень. 
 - функціональний огляд один раз на місяць з записом у журнал результатів контролю за 
технічним станом обладнання дитячих ігрових майданчиків. 
 - щорічний основний огляд один раз на рік з оформленням акту огляду та перевірки 
обладнання дитячих ігрових майданчиків (у період проведення Місячника з благоустрою).  

Загальні планові огляди майданчиків здійснюються навесні та восени. Планові огляди 
полягають в детальному огляді поверхонь майданчика, перевірки дії і надійності обладнання. 
Особлива увага приділяється рухливим частинам та елементам з тертям. Серйозні дефекти, 
які ставлять під загрозу безпеку, мають бути негайно усунені.  

Виконання ремонту під час експлуатації обладнання забороняється. Зміна елементів 
або частин обладнання, які можуть призвести до небезпечної експлуатації обладнання, 
можуть бути виконані тільки після консультації з виробником.  

Якщо технічний стан обладнання незадовільний, допуск відвідувачів повинен бути 
заборонений. Обслуговуюча організація повинна вести записи у встановлених журналах про 
всі здійснені роботи для безпечної експлуатації майданчиків: 
 - акти позачергових оглядів та перевірок; 
 - журнали огляду і обслуговування.  

6. Загальні рекомендації  
 

Для підвищення рівня безпечної експлуатації на майданчиках встановлюються 
таблички, які попереджують батьків про правила експлуатації та вікових особливостях 
обладнання. На майданчиках повинна бути інформація із зазначенням контактного телефону 
для повідомлення про серйозні пошкодження та поломки. 
 
Керуючий справами виконкому                                                                              Л.Л.Куцан 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 245 
 
Про надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, 
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами 
України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ: 
1.   Погодити ТОВ «Органік Мілк» в особі директора Стретович Олени Олександрівни місце 
розташування тимчасових споруд на орендованій земельній ділянці за адресою м. Баранівка, 
вул. Звягельська, 139,:  
1.1. 4-ох зблокованих тимчасових споруд - холодильників по вул. Звягельська, 139, м. 
Баранівка; 
1.2. 3-ох зблокованих тимчасових споруд - холодильників по вул. Звягельська, 139, м. 
Баранівка. 
2.   Зобов’язати директора ТОВ «Органік Мілк» Стретович О.О.: 
2.1.погодити відповідність намірів щодо місця розташування вищезгаданої тимчасової 
споруди будівельним нормам у відділі містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради, оформити паспорт прив’язки ТС з 
відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-
геодезичній основі М 1:500) та встановлювати тимчасову споруду (гараж) у повній 
відповідності до паспорта прив’язки ТС; 
2.2.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 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук  
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 246 

 

Про затвердження акту обстеження технічного  
та санітарного стану приміщення гуртожитку,  
що розташований на другому поверсі будівлі за  
адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська, 118, та 
надання погодження на реконструкцію приміщення  
гуртожитку  
 

      Керуючись ст.29, 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи розпорядження 
міського голови від 05.11.2018 р. №301-од «Про створення роботи комісії з обстеження 
технічного та санітарного стану приміщення гуртожитку, що розташоване на другому 
поверсі будівлі за адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська, 118», акт обстеження стану 
приміщення гуртожитку від 09.11.2018 року, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити акт обстеження стану приміщення гуртожитку, що розташоване на 
другому поверсі будівлі за адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська, 118 згідно з 
додатком. 

2. Погодити реконструкцію приміщення гуртожитку як нежитлове, що розташоване на 
другому поверсі будівлі по вул. Звягельській, 118, в м. Баранівка, Баранівського 
району, Житомирської області.  

3. Відділу містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності 
Баранівської міської ради (Шевчук О.Г.): 
-замовити виготовлення проектної документації на будівництво через спеціалізовану 
проектну організацію та погодити її в установленому порядку; 
-повідомити інспекцію ДАБК про початок проведення будівельних робіт; 
-після закінчення будівництва оформити документи щодо готовності об’єкта до 
експлуатації. 
-провести переєстрацію права власності згідно чинного законодавства 

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

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук  

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                               № 247 

Про надання одноразової грошової  
допомоги громадянам Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
 

Розглянувши заяви громадян Баранівської міської ради про надання грошової допомоги 
на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, враховуючи протокол №7 від 
13.11.2018 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 29.03.2018 № 63, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальний і правовий статус 
військовослужбовців і членів їх сімей», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1.Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення матеріально-
побутових умов громадянам, які проживають на території Баранівської міської ради за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети згідно 
додатку. 

2.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній 
сумі 89040 грн. (вісімдесят дев’ять тисяч сорок гривень) на рахунок управління 
соціального захисту населення міської ради для виплати 89040 грн. (вісімдесят дев’ять 

тисяч сорок гривень). 

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

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

 

Заступник міського голови                                                                              В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 
 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                     № 248 

Про виплату допомоги на поховання   

 Розглянувши звернення  жителів громади про надання допомоги на поховання 
померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали й не отримували пенсійних 
та інших соціальних виплат, документи, додані до звернення, враховуючи протокол №7 від 
13.11.2018 р. засідання комісії по розгляду звернень громадян щодо надання одноразової 
матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ, утворену рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 29.03.2018 № 63 та керуючись Постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 р. N 99  «Про затвердження Порядку надання допомоги на 
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов'язалася поховати померлого, виконавчий комітет міської ради 

 В И Р І Ш И В:  

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам, які проживають на 
території Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, 
передбачених для цієї мети згідно додатку. 

2.Управлінню фінансів міської ради (Василевський О. В.) перерахувати кошти в загальній 
сумі 3500 грн. (три тисячі п’ятсот гривень) на рахунок управління соціального захисту 
населення міської ради для виплати допомоги   3500 грн. (три тисячі п’ятсот гривень). 

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

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

 

Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                            № 249 

Про внесення змін до облікової справи  
квартирного обліку Ейсмонта В.А. 
 
          Розглянувши заяву Ейсмонта Володимира Анатолійовича про внесення змін до 
облікової справи квартирного обліку, враховуючи протокол засідання житлової комісії при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради № 15 від 16 листопада 2018 року, керуючись 
пунктом 18 ст.13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
           1.Внести зміни до облікової справи квартирного обліку при виконавчому Баранівської 
міської ради Ейсмонта Володимира Анатолійовича, учасника бойових дій в Афганістані, 
жителя ХХХХХХХ, у зв’язку з присвоєнням II групи інвалідності з ХХХХХХ року 
(Посвідчення інваліда  війни серії ХХХХ від ХХХХХХХ року, поранення, пов’язане з 
виконанням військових обов’язків в ДРА). 
 
            2. Долучити до облікової справи квартирного обліку копії документів, які свідчать 
про встановлену інвалідність. 

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

 

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                     № 250 

Про взяття на квартирний облік 
та включення до списків першочергового  
одержання жилих приміщень  
 
            Розглянувши заяву Шкабари Олександра Григоровича  щодо взяття на квартирний 
облік та додані документи, враховуючи протокол засідання житлової комісії при 
виконавчому комітеті Баранівської міської ради № 15 від 16 листопада 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»,  виконавчий комітет міської ради 
 
 
 В И Р І Ш И В: 

1. Взяти  на квартирний облік Шкабару Олександра Григоровича, учасника бойових дій 
у зоні АТО в зв’язку з відсутністю власного житла, склад сім’ї – 1 особа. 
 

2. Включити Шкабару О. Г. до списків осіб, які користуються правом першочергового 
одержання житлових приміщень. 
 

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

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 251 

Про надання дозволу на встановлення 
намету в місті Баранівка 
 

Розглянувши клопотання голови Баранівської районної організації Радикальної партії 
Олега Ляшка – Ковальського Олега Володимировича про надання дозволу на безкоштовне 
розміщення намету в центральній частині міста Баранівка, керуючись пп. б п. 3 ст.38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл голові Баранівської районної організації Радикальної партії Олега Ляшка – 
Ковальському О.В. на безкоштовне встановлення намету на майдані Волі в місті Баранівка 
один раз в тиждень що п’ятниці терміном на 1 місяць. 
2. Зобов’язати голову Баранівської районної організації Радикальної партії Олега Ляшка – 
Ковальського О.В. укласти договір на вивезення сміття з Баранівською міською радою.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 252 

Про надання дозволу на встановлення 
намету в місті Баранівка 
 

Розглянувши клопотання голови Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» 
– Нечипорука Дмитра Васильовича про надання дозволу на безкоштовне розміщення намету 
в центральній частині міста Баранівка, керуючись пп. б п. 3 ст.38 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл голові Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» – Нечипоруку 
Д.В. на безкоштовне встановлення намету в місті Баранівка на майдані Волі – біля 
приміщення кінотеатру з 01 грудня по 30 грудня 2018 року. 
2. Зобов’язати голову Баранівської партійної організації ВО «Батьківщина» – Нечипорука 
Д.В. укласти договір на вивезення сміття з Баранівською міською радою.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчого органу ради Савчук В. А. 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 253 
 
Про присвоєння поштової адреси 
об’єктам нерухомого майна 
 

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

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в ХХХХХХХ для оформлення права власності Война 
Анатолію Віталійовичу поштову адресу: «ХХХХХХХХХ». 
2. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в ХХХХХХ який перебуває у праві власності 
Макаренко Інни Петрівни поштову адресу по ХХХХХХХХХ замінити на адресу: «ХХХХХ» 
у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
3. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в ХХХХХХХ, який перебуває у праві власності 
Муравського Сергія Миколайовича поштову адресу по ХХХХХХХХХ замінити на адресу: 
«ХХХХХХ» у зв’язку з впорядкуванням нумерації. 
4. Присвоїти об’єкту нерухомого майна в ХХХХХХ для оформлення права власності Рус 
Сергію Аполітовичу поштову адресу: «ХХХХХХХХ». 
5.  Зобов’язати Война А.В, Макаренко І.П., Муравського С.М., Рус С.І., внести зміни до 
інвентаризаційних та правовстановлюючих документів. 
6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 
 
 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 254 
 
Про погодження використання 
земельної ділянки   
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавського Віталія 
Юрійовича про погодження використання земельної ділянки для здійснення навчального 
водіння слухачів, керуючись п. к ст. 12 «Земельного кодексу України», пп. 4 п. б ст. 30, ст.40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити директору ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавському Віталію Юрійовичу, 
використання земельної ділянки по вул. І. Франка, м. Баранівка, кадастровий номер 
1820600000:01:004:1573 площею 0,7077 га, для здійснення навчального водіння слухачів 
ТОВ «Автошкола-Прогрес» - терміном на 1 рік з 01 грудня 2018 року по 30 листопада 2019 
року. 
1.1. Погодити графік водіння: понеділок, вівторок, середа, четвер. 
2.   Зобов’язати директора ТОВ «Автошкола-Прогрес» Поплавського В. Ю. укласти договір 
тимчасового використання місця земельної ділянки. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з   
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А 
 
 
 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 255 
 
Про надання дозволу на розміщення  
соціальної реклами  
 

Розглянувши клопотання адміністрації Баранівської КЦРЛ про надання дозволу на 
розміщення соціальної реклами на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайту», 
встановленій на території м. Баранівка, для розміщення рекламного постера соціального 
змісту «Грип», керуючись пп.13 п. а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», виконавчий комітет міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл адміністрації Баранівської КЦРЛ в особі головного лікаря Шатровського 
Ігоря Володимировича, на розміщення соціальної реклами в  кількості 1 (одного) рекламного 
постера на існуючій рекламній конструкції типу «сіті-лайту», встановленій на майдані Волі 
м. Баранівка соціального змісту «Грип», терміном  на 5 місяців. 
2. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки 
під час їх розташування та експлуатації покласти на балансоутримувача (відділ благоустрою 
та житлово-комунального господарства міської ради) та розповсюджувача даної зовнішньої 
реклами – адміністрацію Баранівської КЦРЛ в особі головного лікаря Шатровського І.В. 

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

 

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 256 

Про надання дозволу на  
розміщення рекламного щита  
 
      Розглянувши заяви ПП «Рекламно виробниче агентство «Ідея – Студія» про надання 
дозволу на розміщення рекламних щитів та додані до них документи керуючись пп.7 п.а 
ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», ст.16 Закону України «Про рекламу», постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067, п.5.1 та п.5.2 Правил розміщення зовнішньої 
реклами на території м. Баранівка затверджених рішенням 11-ї сесії Баранівської міської 
ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497, рішенням виконавчого комітету Баранівської 
міської ради №106 від 19.06.2014 року «Про затвердження Порядку визначення розміру 
плати за тимчасове використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які 
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Баранівка» акт 
обстеження місць розміщення зовнішньої реклами від 02.11.2018 року, виконавчий комітет 
міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ПП «Рекламно виробниче агентство «Ідея – Студія» на тимчасове 
використання місця, що відноситься до комунальної власності територіальної громади 
міста Баранівка для розміщення об’єкту зовнішньої реклами (рекламного щита) за 
адресою: 
1.1. м. Баранівка на автомобільній дорозі Висока Піч – Дубрівка біля моста через 
річку Случ (східний берег перед в’їздом на міст); 
1.2. м. Баранівка вул. Звягельська, біля Комунально центральної районної лікарні 
міста Баранівка (біля парковки поблизу центрального входу на територію лікарні). 

2. Зобов’язати директора ПП «Рекламно виробниче агентство «Ідея – Студія»: 
2.1. Погодити ескізи з конструктивним рішенням рекламного засобу та схему його 
розташування з Службою автомобільних доріг у Житомирській області та головним 
управлінням Національної поліції України в Житомирській області. 
2.2. Після отримання вище зазначеного погодження укласти з Баранівською міською 
радою договір на право тимчасового користування місцями для розміщення 
зовнішньої реклами, згідно з додатком. 

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

Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук  

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



 

Додаток  

до рішення виконкому  

від 20.11.2018 року № 256 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР  
на право тимчасового користування місцями 
для розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

 

м.Баранівка « ___ »  ____________ 20__ року 

 

Баранівська міська рада (надалі – «Міська рада»), в особі міського голови 
_________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування», з однієї сторони, та _______________________________________ 
(надалі – «Користувач»), з другої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен 
окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Терміни в Договорі 

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до 
Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, Правил 
розміщення зовнішньої реклами на території м.Баранівка, затверджених рішенням 11-ї сесії 
Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497.  

2. Предмет Договору 

2.1. Міська рада надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місце (місця) 
площею ___ кв. м., що перебуває (перебувають) у комунальній власності, для розміщення 
зовнішньої реклами за адресою: ___________________________________________________, 
згідно зі схемою (ескізом) місць розташування об’єктів зовнішньої реклами, що додається, і 
на терміни відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах 
м.Баранівка, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Баранівка, чинними на 
час видачі дозволів.  
2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість 
користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів припинений 
(закінчився).  
2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами Міська рада 
надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу.  
2.4. За встановлений Міською радою пріоритет «Користувач» справляє плату за тимчасове 



користування місцем під розміщення зовнішньої реклами.  
2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною 
частиною цього договору.  

3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. Міська рада має право:  
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з 
питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Баранівці, 
положень цього договору.  
3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем».  
3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Міської ради здійснити за рахунок «Користувача» 
демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше, ніж три місяці, 
передбачених розділом 4 цього договору.  
3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у випадках, 
передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті 
Баранівці.  
3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку, передбачених чинним 
законодавством України.  
3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.2. Міська рада зобов’язується:  
3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи 
пріоритетів «Користувача».  
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами 
розміщення зовнішньої реклами у м. Баранівці.  
3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами. 

3.3. «Користувач» має право:  
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних 
конструкцій відповідно до виданих дозволів.  
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з 
дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в 
м.Баранівці. 

3.4. «Користувач» зобов’язаний:  
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», 
«Про благоустрій населених пунктів», Правил розміщення зовнішньої реклами.  
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.  
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за 
розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами за розрахунковими тарифами, що діють 
на день сплати.  
3.4.4. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому 
порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів 
будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та 
озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної 
мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця 
для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.  
3.4.5. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки 
рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.  
3.4.6. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що 
заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача».  
3.4.7. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, після закінчення терміну дії 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні 



терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, 
ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної 
ситуації. 

3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за 
користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться незалежно від 
того, чи використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує.  
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до 
належного стану.  
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити міську раду про зміни адреси для листування, 
банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.  

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків 

4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення 
зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, 
затверджених виконавчим комітетом Баранівської міської ради, згідно з переліком 
конструкцій (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» щомісячно для 
узгодження), а також бухгалтерського розрахунку.  
4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати за користування в сумі 
____________________ грн.* не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному, на 
розрахунковий рахунок _______________________, код ЄДРПОУ 04344386, одержувач 
«Баранівська міська рада», МФО 811039 ГУДКУ у Житомирській області,  згідно з 
формулою розрахунку:  
П = S х Т,  
де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу;  
Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для 
розташування спеціальних рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%);  
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення 
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не 
нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламо носія, 
проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.  
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, 
застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби, на яких розміщуються 
вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами «Користувачем» здійснюється за 
узгодженням з міським головою.  

5. Відповідальність Сторін 

5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні 
заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.  
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору, «Користувач» 
сплачує на користь Міської ради пеню від суми простроченого платежу за кожен день 
прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діятиме в період, за який нараховується пеня.  
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, несвоєчасного демонтажу 
конструкції після закінчення терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує 
Міській раді штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і 
відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв.  

6. Форс – мажор 



6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, 
якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити 
жодна зі Сторін. У разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили 
неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний 
термін.  
6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі 
Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої 
Сторони.  
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, 
епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані 
компетентними державними органами як обставини непереборної сили.  

7. Термін дії Договору 

7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету чи дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи 
дозволу.  
7.2. Заява на пролонгацію договору подається в міську раду за місяць до моменту закінчення 
терміну дії пріоритету чи дозволу.  
7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Міську раду за 
місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу. 

7.4. Договір достроково припиняє дію:  
7.4.1. За взаємною згодою Сторін.  
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради «Користувачу» 
відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано 
рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради.  
7.4.3. За рішенням суду.  
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 
3.4.5. Договору, - за ініціативою Міської ради.  

8. Прикінцеві положення 

8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, 
вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння спір 
передається на розгляд до Господарського суду Житомирської області.  
8.2. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну 
силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і 
являють собою невід’ємну частину Договору.  
8.3. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в 
усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.  
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному 
для кожної із Сторін.  
 
Термін дії договору з___________________по__________________  
Продовжено з___________________по________________________  
Продовжено з___________________по________________________ 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

 



«Сторона 1»:  «Сторона 2»: 

   

Баранівська міська рада  ____________________________ 

Місцезнаходження: 

вул. Леніна,20, м.Баранівка, 

Житомирська область, 12701 

 

код ЄДРПОУ 04344386, 
р/р________________________, 

МФО 811039 

ГУДКУ в Житомирській області. 

 Місцезнаходження: 

______________________________________ 

Адреса для листування: 
_____________________________________, 
_____________________________________ 

р/р _________________________________ в 
_____________________________________, 

МФО ________________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________ 
ІНП _________________________________ 

 

   

Міський голова  ___________________ 

   

__________________ /________________/  __________________ /_________________/ 

       (підпис)                               (ПІП)               (підпис)                               (ПІП)   

М.П.  М.П. 

* - плата за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами змінюється 
із зміною встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       

                                     
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 
20.11.2018                                                                                                                            № 257 

 

Про затвердження калькуляції 

вартості 1-ї години роботи вишки 

(регуляторний акт) 

 

     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.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. 

 
Заступник міського голови                                                                                В. А. Савчук 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                       Л. Л. Куцан 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 20.11.2018 № 257 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
20.11.2018                                                                                                                            № 258 
 
 

Про внесення змін у рішення  
виконавчого комітету міської ради 
№168 від 28.07.2017 «Про обмеження 
в’їзду у міський парк ім.А. Хоменка» 
 

З метою створення належних умов для відпочинку жителів та гостей громади, 
впорядкування руху автотранспорту, недопущення виникнення пожеж та несанкціонованих 
сміттєзвалищ на території міського парку ім. А. Хоменка, керуючись ст. 30  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про дорожній рух», «Про 
благоустрій населених пунктів» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
10.10.2001р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету міської ради № 168 від 28.07.2017 «Про 
обмеження в’їзду у міський парк ім.. А. Хоменка», а саме: п. 2 доповнити пп. 3) такого 
змісту:  

«3) дорожній знак п. 5.33 «Пішохідна зона»». 

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

 

Заступник міського голови                                                                               В. А. Савчук 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
20.11.2018                                                                                                                      № 259 
 

Про затвердження заходів  
щодо проведення свята в  
селі Стара Гута 

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

В И Р І Ш И В:   

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

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

3. Робочій групі з підготовки та проведення  на території Баранівської громади свята в селі 
Стара Гута (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.    

 
Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
 

      Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 рішення виконкому  

                                                                                                                 від 20.11.2018  № 259 

 Заходи  

щодо відзначення на території Баранівської громади свята в селі Стара Гута 

1. Забезпечити підготовку та проведення на території Баранівської громади в селі Стара Гута 
культурно-розважальних заходів. Свято провести 25 листопада 2018 року в сільському клубі 
села Стара Гута (початок о 14:00 год.). 

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

                                                                   міської ради, в. о. старости  
                                                               Марківського старостату 

                                                                   До 25 листопада 2018 року 
2. Підготувати концертну програму з нагоди відзначення на території Баранівської громади 
свята в селі Стара Гута за участю художньої самодіяльності будинку культури с. Марківка, 
артистів міського Будинку культури ім. А. Пашкевича. 

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

                                            в. о. старости  
                                                              Марківського старостату 

                                                                  До 25 листопада 2018 року 
3. Забезпечити придбання призів, вручення подяк та грамот. 

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

                                                                              організаційної роботи міської ради 
                                                                До 25 листопада 2018 року 

4. Виготовити та розповсюдити оголошення. 
                                                    Відділ діловодства 

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

                                                       Відділ діловодства 
                                                                  та організаційної роботи  

                                             міської ради 
                                                                21 листопада 2018 року 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 

                                                                                Додаток  

                                                                                                          до рішення виконкому  

                                                                                                      від 20.11.2018  № 259 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки та проведення на території Баранівської громади свята  

в селі Стара Гута 

САВЧУК 

Василь Андрійович                              заступник міського голови, голова   

                                                                робочої групи 

КУЦАН 

Людмила Леонідівна                            керуючий справами виконкому, заступник голови 

                                                                робочої групи 

ЗАВАДСЬКА 

Жанна Сергіївна                                   головний спеціаліст з організаційної роботи 

                                                               відділу діловодства та організаційної 

                                                               роботи, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                  начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                комунального господарства  

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                  начальник відділу діловодства та  

                                                                організаційної роботи 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                       начальник відділу освіти  

 

ВІТЮК 

Володимир Васильович                        в. о. старости Марківського старостату 

 

ОШАТЮК 

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

                                                               спорту  



 

ТУРОВСЬКА  

Світлана Миколаївна                            директор міського Будинку дитячої творчості    

 

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                           начальник відділу бухгалтерського обліку  

                                                                та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                та закупівель 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                     № 260 

 

Про затвердження заходів до  

Дня місцевого самоврядування   

З метою забезпечення належного рівня підготовки та відзначення Дня місцевого 
самоврядування, підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, 
формування високого рівня професійних, особистісних та етичних якостей посадових осіб 
місцевого самоврядування, відповідно до Указу Президента України від 25.11.2000 року 
№1250 «Про День місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення Дня місцевого самоврядування, що додаються.  

2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) та бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку інвестицій та закупівель міської ради (Цимбалюк Л. А.) 
забезпечити фінансування вищезазначених заходів в межах кошторисних призначень. 

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

 

Заступник міського голови                                                                              В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 260 

ЗАХОДИ 

щодо відзначення Дня місцевого самоврядування 

1. Здійснити організаційні заходи та підготовити урочисто - концертну програму до Дня 
місцевого самоврядування.  

                                                                        Відділ культури, сім’ї,  

                                                                                    молоді та спорту міської ради 

                                                                        до 7 грудня 2018 року 

2. Підготувати списки осіб для привітання з Днем місцевого самоврядування, тексти 
поздоровлень та запрошення для учасників урочистого зібрання. 

                                                                                                Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                                 роботи міської ради 

                                                                                                 до 2 грудня 2018 року 

3. Підготувати текст привітання звернення до Баранівської громади з нагоди Дня місцевого 
самоврядування у засобах масової інформації.   

                                                                                                Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                                 роботи міської ради 

                                                                                                 до 2 грудня 2018 року 

4. Забезпечення виготовлення та оформлення відповідних документів для придбання квітів, 
грамот, запрошень та подарунків для осіб, які будуть нагороджуватися з нагоди Дня 
місцевого самоврядування.    

                                                                                                Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                                 роботи та бухгалтерського обліку 

                                                                                                 та економічного розвитку, 

                                                                                                 інвестицій та закупівель 

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 до 2 грудня 2018 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 



 

 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                                 № 261 

Про відзначення 50-річчя 

Баранівської школи мистецтв 

З метою забезпечення належного рівня підготовки та відзначення 50-річчя 
Баранівської школи мистецтв, враховуючи  вагомий внесок та  високий рівень професійних 
якостей працівників Баранівської школи мистецтв, відповідно до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити заходи щодо відзначення 50-річчя Баранівської школи мистецтв, що 
додаються. 

2. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) та бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку інвестицій та закупівель міської ради (Цимбалюк Л. А.) 
забезпечити проведення та фінансування вищезазначених заходів.  

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

 

Заступник міського голови                                                                             В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 261 

ЗАХОДИ 

щодо відзначення 50-річчя Баранівської школи мистецтв 

 

1. Здійснити організаційні заходи та підготувити урочисто - концертну програму з нагоди 
відзначення 50-річчя Баранівської школи мистецтв. Провести заходи 8 грудня 2018 року у 
міському Будинку культури ім. А. Пашкевича (Початок о 14:00 год.). 

                                                                                     Відділ культури, сім’ї,  
                                                                                     молоді та спорту міської ради 
                                                                                     до 7 грудня 2018 року 

2.Підготувати списки осіб для привітання, тексти поздоровлень  з нагоди відзначення 50-
річчя Баранівської школи мистецтв.  

                                                                                      Відділи: культури, сім’ї, молоді та  
                                                                                      спорту; діловодства та організаційної 
                                                                                      роботи міської ради 
                                                                                      до 2 грудня 2018 року 

3. Забезпечення виготовлення та оформлення відповідних документів для придбання квітів, 
грамот, запрошень та подарунків для осіб, які будуть нагороджуватися з нагоди відзначення 
50-річчя Баранівської школи мистецтв.    

                                                                                      Відділи: культури, сім’ї, молоді та  
                                                                                      спорту; діловодства та організаційної 
                                                                                      роботи; бухгалтерського обліку 
                                                                                      та економічного розвитку, 
                                                                                      інвестицій та закупівель міської ради 
                                                                                      до 2 грудня 2018 року 

4.Забезпечити оформлення сцени для проведення свята. 

                                                                                     Відділ культури, сім’ї,  
                                                                                     молоді та спорту міської ради 
                                                                                     до 2 грудня 2018 року 
 

5.Придбати та розмістити на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» у центрі міста 
запрошення з нагоди відзначення 50-річчя Баранівської школи мистецтв. 

                                                                                     Відділ культури, сім’ї,  
                                                                                     молоді та спорту міської ради 
                                                                                     до 2 грудня 2018 року 



 

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

                                                                                      Відділ діловодства 
                                                                                      та організаційної роботи міської ради 
                                                                                      до 1 грудня 2018 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                                          Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                        № 262 

Про затвердження заходів до 

Дня вшанування ліквідаторів  

аварії на ЧАЕС 

З метою забезпечення належного рівня підготовки та відзначення Дня вшанування 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради   

ВИРІШИВ:   

1.Затвердити заходи щодо відзначення Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС згідно з  
додатком. 

2.Відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку інвестицій та закупівель міської 
ради (Цимбалюк Л. А.) та відділу культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. 
Б.) забезпечити фінансування вище зазначених заходів в межах кошторисних призначень.  

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

 

Заступник міського голови                                                                               В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                           рішення виконкому  

                                                                                                                            від 20.11.2018 № 262 

ЗАХОДИ 

щодо відзначення Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС 

1. Здійснити організаційні заходи та підготовити урочисто - концертну програму з нагоди 
Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.    

                                                                  Відділ культури, сім’ї,  

                                                                              молоді та спорту міської ради 

                                                                  до 10 грудня 2018 року 

2. Підготувати списки осіб для вручення грамот виконавчого комітету Баранівської міської 
ради з Днем вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.   

                                                                                             Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                             роботи міської ради та управління 

                                                                                             соціального захисту населення  

                                                                                             міської ради 

                                                                                             до 10 грудня 2018 року 

3. Забезпечення виготовлення та оформлення відповідних документів для придбання квітів, 
грамот,  для осіб, які будуть нагороджуватися з нагоди Дня вшанування ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС.  

                                                                                             Відділ діловодства та організаційної                                                                                                                       

                                                                                             роботи та бухгалтерського обліку 

                                                                                             та економічного розвитку, 

                                                                                             інвестицій та закупівель 

                                                                                             міської ради 

                                                                                             до 10 грудня 2018 року 

1. Забезпечити проведення шахового турніру присвяченого Дню вшанування ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС та придбати кубок та сувеніри для нагородження переможців. 
                                                                                        Спілка «Чорнобиль-94» 
                                                                                        1 грудня 2018 року 

2. Провести тематичні фотовиставки в закладах освіти Баранівської об’єднаної 
територіальної громади.  
                                                                                         Відділ освіти міської ради, 
                                                                                        Спілка «Чорнобиль-94» 



 
                                                                                      З 1 по 14 грудня 2018 року 
 

3. Забезпечити вручення продуктових наборів ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які мають 
інвалідність. 

                                                                                             Управління соціального захисту  

                                                                                             населення міської ради 

                                                                                             до 10 грудня 2018 року 

 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                    № 263 

Про затвердження заходів 

щодо відзначення Міжнародного 

дня людей з особливими потребами     

З метою відзначення на території Баранівської об’єднаної територіальної громади 
Міжнародного дня людей з особливими потребами, проголошеного Генеральною Асамблеєю 
ООН, та привернення уваги громадськості до проблем інвалідів,  керуючись ст.34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити заходи щодо відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами, 
що додаються.  

2. Виконавчому апарату та структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання 
затверджених заходів у встановлені терміни.  

3. Управління соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) та відділ 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку інвестицій та закупівель міської ради 
(Цимбалюк Л. А.) забезпечити фінансування вище зазначених заходів в межах кошторисних 
призначень.  

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

 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 

 

 

 

 



                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                          рішення виконкому  

                                                                                                                           від 20.11.2018 № 263 

ЗАХОДИ 

щодо відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами 

 

1.Здійснити організаційні заходи та підготувати урочисто - концертну програму з нагоди 
відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами, які провести 3 грудня 2018 
року у міському Будинку культури ім. А. Пашкевича. 

                                                              Відділ культури, сім’ї,  

                                                                            молоді та спорту міської ради 

                                                               до 1 грудня 2018 року 

2.Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких інвалідів та 
сімей, що складаються з двох і більше інвалідів для поліпшення соціально-побутового 
обслуговування та надання матеріальної підтримки. 

                                                                                           Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради 

                                                                                           Листопад-грудень 2018 року 

3. Забезпечити вручення продуктових наборів для інвалідів, які перебувають на 
обслуговуванні в управлінні соціального захисту населення та інвалідів І групи, які 
проживають на території об’єднаної територіальної громади. 

                                                                                           Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради 

                                                                                           Листопад-грудень 2018 року 

4.Активізувати співпрацю з підприємствами та установами, благодійними організаціями для 
надання матеріальної підтримки особам з обмеженими фізичними можливостями за рахунок 
коштів, отриманих від господарської діяльності та благодійних надходжень.   

                                                                                           Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради        

                                                                                           Листопад-грудень 2018 року 

5. Забезпечити придбання продуктових наборів для вручення дітям-інвалідам, які 
проживають на території громади. 

                                                                                           Управління соціального захисту 



                                                                                            населення міської ради 

                                                                                           Листопад-грудень 2018 року 

6.Спільно з управлінням праці та соціального захисту населення Баранівської 
райдержадміністрації забезпечити людям з обмеженими фізичними можливостями 
переважне право на влаштування до будинків-інтернатів та зарахування на соціально-
побутове обслуговування до управління соціального захисту населення міської ради.  

                                                                                           Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради 

                                                                                           Постійно 

7.При наявності відповідного фінансування надавати матеріальну допомогу інвалідам з 
метою поліпшення їх матеріально-побутових умов проживання, для надання їм різних видів 
соціальної допомоги, натуральної допомоги продуктами харчування і медичними засобами, 
промисловими і господарськими товарами. 

                                                                                           Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради 

                                                                                           Постійно 

8.Продовжувати роботу щодо створення вільного доступу для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення громади (облаштування 
пандусами, пониження бордюр. тощо). 

                                                                                           Відділу благоустрою та житлово- 

                                                                                           комунального господарства  

                                                                                           міської ради 

                                                                                           Постійно 

 9.Провести зустрічі, засідання з громадськими організаціями інвалідів, які займаються 
проблемами соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями. 

                                                                                          Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради 

                                                                                           Листопад-грудень 2018 року   

10.Спільно з Баранівським районним центром зайнятості організувати надання 
індивідуальних профінформаційних послуг інвалідам, які звертаються за консультацією до 
районного центру зайнятості, про стан та потреби ринку праці, зміст основних професій, 
шляхи й умови профпідготовки та підвищення кваліфікації, можливості працевлаштування, 
протипоказання у зв’язку зі станом здоров’я.  

 



                                                                                           Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради 

                                                                                            Постійно 

11. Спільно з Баранівським районним центром зайнятості відповідно до рекомендацій МСЕК 
організовувати професійне навчання інвалідів, зареєстрованих в районному центрі зайнятості 
як безробітні, з метою підвищення конкурентоспроможності та забезпечення ефективної 
зайнятості.          

                                                                                           Управління соціального захисту 

                                                                                           населення міської ради 

                                                                                            Постійно 

 12. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю проводити заходи в закладах освіти 
міської ради.  

                                                                                           Відділ освіти міської ради 

                                                                                           Протягом грудня 2018 року 

13. Забезпечити широке висвітлення в місцевих засобах масової інформації заходів, 
присвячених Міжнародному дню людей з особливими потребами та розміщення публікацій з 
питань соціального захисту інвалідів з метою виховання в дітей та жителів громади 
толерантності, чуйності до людей з особливими потребами.   

                                                                                            Відділ діловодства та організаційної 

                                                                                             роботи міської ради 

                                                                                             Постійно 

 

Керуючий справами виконкому                                                                          Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
20.11.2018                                                                                                                              № 264 

 

 
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  01.11.2018  № 300-од 
«Про затвердження складу спеціальної комісії з питань погодження на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
житлових та не житлових приміщень, будівель та розміщення малих архітектурних форм», 
що додається. 

  

 

Заступник міського голови                                                                                В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                         Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                                 № 265 

Про готовність паливно-енергетичного     
комплексу,  житлово-комунального  
господарства та об’єктів соціальної сфери 
громади до роботи в осінньо- 
зимовий період 2018/2019 року   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови Савчука В. А. 
про готовність паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, 
виконком міської ради зазначає, що виконано ряд заходів щодо підготовки до зими.  
Зокрема, проведено обстеження всіх котелень об’єктів соціальної сфери, які знаходяться на 
території громади та виконано обсяги робіт щодо їх пуску. В установах соціальної сфери 
комунальної власності громади розпочато опалювальний сезон. З метою забезпечення 
безперебійної роботи об’єктів господарського паливно-енергетичного комплексу, житлово-
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-
зимовий період 2018/2019 років, відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
24.09.2018 № 378 «Про завершення підготовки об’єктів господарського комплексу області до 
роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію заступника міського голови Савчука В. А. про готовність паливно-
енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери 
громади до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року взяти до відома.  

2. Утворити робочу групу для здійснення контролю за проходженням опалювального 
сезону 2018/2019 року та затвердити її склад згідно з додатком. 

3. Структурним підрозділам міської ради, керівникам підприємств, організацій та 
установ громади (за згодою) забезпечити стале проходження опалювального сезону 
2018/2019 року. 

 4. Керівникам закладів соціальної сфери комунальної власності міської ради: 

1) забезпечити стабільну роботу закладів в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;  

2) утворити робочі групи та визначити відповідальну особу для здійснення контролю за 
проходження опалювального сезону 2018/2019 року, організувати роботу телефонів «гарячої 
лінії» з цілодобовим режимом на підприємствах; 

 3) вжити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах у період 
опалювального сезону 2018/2019 року; 



4) забезпечити дотримання на підприємствах вимог чинного законодавства щодо охорони 
праці, запобігання виробничого травматизму, Правил безпеки систем газопостачання 
України та інших нормативних документів; 

5) звернути особливу увагу на забезпечення твердим паливом згідно із затвердженими 
нормами установ бюджетної сфери; 

6) опрацювати питання щодо забезпечення об’єктів соціальної сфери резервними джерелами 
енергопостачання. 

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

1) забезпечити стабільну роботу комунального підприємства в осінньо-зимовий період 
2018/2019 року;  

2) вжити заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у житлово-
комунальному господарстві, зокрема, на водо- та каналізаційних мережах, очисних спорудах 
тощо;              

3) забезпечити утримання в постійній готовності комунальної техніки та обладнання 
підприємства на випадок дій при несприятливих погодних умовах;  

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

6. Відділу благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради (Виховський С. 
А.):  

1) продовжити грейдерування та поточний ремонт вулиць на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади;  

2) спільно з філією «Баранівський райавтодор» забезпечити належне утримання комунальних 
доріг громади в осінньо-зимовий період 2018/2019 років;  

3) забезпечити своєчасне приведення у належний стан снігоприбиральної техніки;  

4) забезпечити достатню кількість піщано-соляних матеріалів і реагентів для боротьби з 
ожеледицею;  

5) забезпечити належне функціонування мереж вуличного освітлення в осінньо-зимових 
умовах.   

7. Керівнику ОСББ «Надія» спільно з Баранівською дільницею Новоград-Волинського 
управління експлуатації газового господарства ВАТ «Житомиргаз» продовжити проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення щодо безпечного використання газу в побуті та 
дотримання правил експлуатації й технічного обслуговування газового обладнання.  

8. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Цицюра В. О.) та службі у 
справах дітей міської ради (Кучинська І. В.) продовжити роботу щодо забезпечення твердим 
паливом пільгових категорій громадян  та звернути увагу на забезпечення твердим паливом 
незахищених верств населення. 

9. Відділу діловодства та організаційної роботи міської ради (Костецька О. Д.) постійно 
висвітлювати у засобах масової інформації про стан проходження опалювального сезону.  

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

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук  

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 



                                                                                 Додаток  

                                                                                                          до рішення виконкому  

                                                                                                      від 20.11.2018  № 265 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

для здійснення контролю за проходженням опалювального сезону 2018/2019 року 

  

САВЧУК 

Василь Андрійович                               заступник міського голови, голова   

                                                                 робочої групи 

ВИХОВСЬКИЙ 

Сергій Адамович                                   начальник відділу благоустрою та житлово- 

                                                                 комунального господарства, заступник голови 

                                                                 робочої групи 

БОНДАРЧУК 

Сергій Анатолійович                           головний спеціаліст з питань енергетики та 

                                                               охорони навколишнього середовища 

                                                               відділу благоустрою та житлово-комунального 

                                                               господарства, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

ВАСИЛЕВСЬКИЙ 

Олександр Вікторович                         заступник начальника управління фінансів 

ЗАЄЦЬ 

Василь Андрійович                              провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,  

                                                                надзвичайних ситуацій та цивільного  

                                                                захисту населення 

КОСТЕЦЬКА 

Олена Дмитрівна                                    начальник відділу діловодства та  

                                                                  організаційної роботи 

НИКОЛИШИН 

Ростислав Зиновийович                          начальник відділу освіти  

 

ОКСАНЧУК 

Петро Павлович                                      інженер з охорони праці 



 

ОШАТЮК 

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

                                                                 спорту  

ЦИМБАЛЮК 

Людмила Анатоліївна                            головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку  

                                                                 та економічного розвитку, інвестицій  

                                                                 та закупівель 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Додаток  

                                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                  міської ради 

                                                                                                    від 20.11.2018 р. № 265 

Інформація 

  про готовність паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального 
господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 

2018/2019 року  

З метою забезпечення безперебійної роботи паливно-енергетичного комплексу, житлово-
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери громади до роботи в осінньо-
зимовий період 2018/2019 року та виконуючи заходи, які затверджені відповідним рішенням 
виконкому від 31.07.2018 р. № 158, слід зазначити, що всі об’єкти соціальної сфери громади 
належним чином підготувалися до роботи в осінньо-зимових умовах. Виконано значні 
обсяги робіт з ремонту комунальних доріг. Також проводиться підготовка до роботи в 
осінньо-зимовий період  мереж вуличного освітлення  (заміна електролампочок, які вийшли з 
ладу, встановлення додаткових світильників). З метою забезпечення належного 
функціонування вуличного освітлення вулиць громади були проведені відповідні роботи. 

За рахунок коштів інфраструктурної субвенції у 2018 році: 

1. Проведений капітальний ремонт доріг у Баранівській ОТГ, а саме: 
по вул.Середня в с.Вірля – 149,270 тис.грн.,  по вул.Довга Нива в с.Климентіївка – 149,295 
тис.грн.,   по вул. Шевченка, 1-пров.Центральний,  пров.Першотравенський, 
вул.Першотравенська  в с.Кашперівка – 298,007 тис. грн.,  по вул.Молодіжна, по вул.Садова 
в с.Стара Гута – 99,380 тис.грн., по пров.Колгоспний, по вул.Соснова  в с.Глибочок – 96,054 
тис.грн., по пров.Зарічний, по вул.Першотравнева в с.Марківка – 99,400 тис.грн., по вул. 
Польова  в с.Марківка – 185,301 тис. грн., по вул.Полонська, по вул. Молодіжна в с.Жари - 
298,355 тис. грн.,   по вул. Д. Савчука в с.Суємці – 298,582 тис. грн., по вул.Щукіна, вул. 
Садова в с.Йосипівка – 149,227 тис.грн., по вул.Бадовська, по вул. Ейсмонтівська в с.Зеремля  
- 298,394 тис.грн. 

2. Розпочато капітальний  ремонт дороги по вул. Чижова в смт.Полянка – 99,995 тис.грн. 
та по вул. Вишнева  в с. Острожок – 100,873 тис.грн. 

3. Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення, а саме: 
в с.Явне – 79,593 тис. грн., в с.Мирославль – 57,661 тис.грн., в с.Марківка – 92,172 тис.грн., в 
с. Ситисько – 52,785 тис. грн., в с.Вірля – 99,770 тис.грн., в с.Острожок  КТП-№533 – 49,124 
тис. грн.  

4. Здійснено капітальний ремонт огорожі по вул. Лесі Українки в с.Табори – 105,598 
тис.грн. 
За рахунок коштів субвенції на соціально – економічний розвиток окремих територій 
планується здійснити: 

1.  Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Берестівка – 49,635 тис. грн., в 
с.Мирославль - 26,085 тис.грн., по вул.Звягельській в м.Баранівка – 89,494 тис.грн.,  

2. Реконструкцію вуличного освітлення по вул. Л.Українки в с.Табори – 59,961 тис.грн., 
по вул.Новоград-Волинській в с.Рогачів – 109,998 тис.грн. 



 
За рахунок коштів місцевого бюджету здійснено: 

1. Виконано капітальний ремонт дороги по 2-му пров.Гагаріна в м.Баранівка – 1093,036 
тис.грн. 

2. Придбано твердого палива (дров) 68,904 м.куб. на суму  42,721 тис.грн. 
3. Здійснено поточний ремонт дороги по вул.Софiївська, I.Франка м.Баранiвка – 24,981 

тис.грн.; 
4. Здійснено грейдерування доріг на суму 9720 грн.  

За кошти обласного бюджету здійснено поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Соборна, Пашкевича – 80,0  тис.грн. 

Також проведено капітальний ремонт доріг в м. Баранівка по вул. Сонячна, пров. Старченка. 

На здійснення капітального ремонту покриття в житловому будинку за адресою 
вул.Звягельська, 40-б в м.Баранівка для ОСББ «Надія» виділено коштів в сумі  450,910 тис. 
грн. 

Комунальним підприємством «Баранівкаміськводоканал» виконано ряд заходів щодо 
підготовки мереж водопостачання й водовідведення та очисних споруд до роботи в осінньо-
зимових умовах. Ця робота буде продовжуватися й надалі.  

Забезпечена готовність закладів соціально-культурного призначення, у тому числі закладів 
освіти, Будинків культури, бібліотек, ФОКу, ФАПів до стабільної роботи в умовах осінньо-
зимового періоду 2018/2019 років.  

Управлінням соціального захисту населення проведено роботу щодо забезпечення твердим 
паливом пільгових категорій громадян та одиноких громадян, які перебувають на 
обслуговуванні. Так, складено списки осіб, які мають право на дану пільгу, відповідні 
документи передано в управління праці та соціального захисту населення Баранівської РДА.  
Певні обсяги робіт виконані й у плані підготовки до опалювального періоду житлового 
фонду комунальної власності громади. Зокрема, працівниками Баранівської дільниці 
Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства проведено 
обстеження газових мереж у багатоквартирних житлових будинках Баранівки. 

Організована роз'яснювальна робота серед населення щодо безпечного використання газу у 
побуті та дотримання правил експлуатації і технічного обслуговування газового 
обладннання. 

Обстежено багатоповерхові будинки, які перебувають на балансі ОСББ «Надія». Оформлено 
паспорти готовності будинків до опалювального періоду.  Варто зазначити, що в більшості 
будинків комунального житлового фонду мешканці утеплили підвальні приміщення, вікна, 
комунікації, провели поточний ремонт під’їздів, фарбування газових та водо-каналізаційних 
комунікацій. На жаль, не всі жителі багатоповерхівок відповідально поставилися до цієї 
роботи. Тому старшим будинкових комітетів рекомендовано наголосити власникам квартир 
таких будинків про необхідність утеплення приміщень загального користування та їх 
належну підготовку до функціонування в осінньо-зимових умовах. 

Певні обсяги робіт виконано й у галузі благоустрою громади. Зокрема, видалено ряд 
аварійних дерев, проводиться розчистка узбіччя доріг, проводиться вирубування чагарників, 
викошування бур'янів.  

Відділом благоустрою та житлово-комунального господарства рганізована робота з 
благоустрою території громади. Проводиться очищення від опалого листя та сміття вулиць, 



парків, скверів, дитячих майданчиків та ін. Дані роботи будуть виконуватися постійно та по 
мірі забруднення територій. 

 

Начальник відділу благоустрою 

та житлово-комунального господарства 

міської ради                                                                                                         С. А. Виховський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                     № 266 

 

Про видачу дубліката свідоцтва про 

 право власності на житловий будинок    

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

ВИРІШИВ:   

1. Видати Чорноус Людмилі Францівні дублікат свідоцтва про право власності на житловий 
будинок, розташований по ХХХХХХХХХ замість втраченого, що має силу оригіналу згідно 
з додатком 1. 

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

 

 

Заступник міського голови                                                                              В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Додаток1 

                                                                                                 до рішення виконкому 

                                                                                                 міської ради 

                                                                                                 від 20.11.2018 № 266 

                                                                                              

                                                                                                           ДУБЛІКАТ  

                                                                          (що має силу оригіналу) 

СВІДОЦТВО 

ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

НА ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

с. Кашперівка                                                                    «26» листопада 2009 р. 

Виконком         Кашперівської      сільської      ради_________________________ 

посвідчує, що об'єкт   житловий  будинок в  цілому_________________________ 

який розташований в  ХХХХХХХХ__________________________________ 

ХХХХХХХХХХ 

дійсно  належить   ХХХХХХХХХ 

на праві________приватної ___           власності 

В цілому складається з ______ 1     _______будинків (будівель). 

Свідоцтво видане на підставі  рішення    виконкому  Кашперівської 

_____сільської                 ради 

Від   «24»__листопада   2009 р.                                                              № 50 

Керівник органу            _________підпис___________               О. Г. Чаплінський______ 

М.     П.  

печать 

20.11.2018 р. 

Цей дублікат свідоцтва про право власності на житловий будинок замість втраченого  видано 
Чорноус Людмилі Францівні на підставі рішення виконкому Баранівської міської ради від 
20.11.2018 р. № 266 

Керуючий справами виконкому                                                                     Л. Л. Куцан 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 267 

Про надання дозволу на тимчасову торгівлю  
громадській організації реабілітації інвалідів 
«Життя без бар’єрів» 
           Розглянувши клопотання (заяву) громадської організації реабілітації інвалідів «Життя 
без бар’єрів» про надання дозволу на тимчасову торгівлю бувших у використані велосипедів, 
керуючись ст. 30, 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Надати на безоплатній основі громадській організації реабілітації інвалідів «Життя без 
бар’єрів» дозвіл на тимчасову торгівлю бувших у використанні велосипедів за адресою вул. 
Леваневського, м. Баранівка, терміном на 1 місяць починаючи з 01.12.2018 року. 
2. Зобов’язати громадську організацію реабілітації інвалідів «Життя без бар’єрів» 
забезпечити належне утримання території під час тимчасової торгівлі бувших у використанні 
велосипедів. 
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. 
 

 

 

Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 268 

 
Про хід виконання рішення  
виконавчого комітету від 31.07.2018 року №173 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7, ст.150 

Сімейного кодексу України, ст.3, ст.9, ст.12 Закону України «Про охорону дитинства», ст.12, 

ст.20 Закону України «Про освіту», виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська 
І.В.) взяти до відома. 
 

2. Начальнику відділу освіти міської ради (Николишин Р.З.) забезпечити оптимальні  
умови для навчання малолітньої дитини в Рогачівській гімназії в умовах 
інклюзивного навчання.  
 

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

 
 
 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 269 

 
Про хід виконання рішення виконавчого  
комітету від 30.08.2018 №195 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

ст.152, ст.155 Сімейного кодексу України, ст.4, ст.8, ст. 12 Закону України «Про охорону 

дитинства», виконавчий комітет міської ради 
  
ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей Баранівської міської ради (Кучинська 
І.В.) взяти до відома. 

2. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради (Цицюра В.О.) 
продовжувати надання комплексу соціальних послуг даній сім’ї. 

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

 
 

Заступник міського голови                                                                            В. А. Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 270 
 
 
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», 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. 
5. Контроль за виконанням рішення  покласти на керуючого справами виконкому Л.Л. 
Куцан. 
 
 
Заступник міського голови                                                                             В. А. Савчук 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Додаток  
                                                                                                                      до рішення виконкому 

                                                                                                                 від 20.11.2018 № 270 
 

Список 
дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах  

та потребують безкоштовного харчування у школі 
 
 

№ ПІБ дитини Адреса, 
ЗОШ 

Причина СЖО 

1 ХХХ м. Баранівка, 
 
ОНЗ «Баранівська 
гімназія» 

Безробіття/ 
багатодітна сім’я 

2 ХХХ м. Баранівка 
 
ЗОШ №2 

Одинока мати 
(батько), 
безробіття 

3 ХХХ м. Баранівка 
 
ЗОШ №2 

Одинока мати 
(батько), 
безробіття 

4 ХХХ с. Мирославль 
 
ОНЗ «Баранівська 
гімназія» 

Одинока мати 
(батько), 
безробіття 

5 ХХХ м. Баранівка 
 
ЗОШ №2 

Одинока мати 
(батько) 
 

6 ХХХ с. Вірля 
 
Климентіївська ЗОШ 

батьки 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків 

7 ХХХ м. Баранівка 
 
ЗОШ №2 

безробіття 

8 ХХХ с. Смолка 
 
Смолдирівська ЗОШ 

батьки 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків 



9 ХХХ с. Климентіївка 
 

Климентіївська ЗОШ 

батьки 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків 

10 ХХХ с. Климентіївка 
 

Климентіївська ЗОШ 

батьки 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків 

11 ХХХ с. Климентіївка 
 

Климентіївська ЗОШ 

батьки 
ухиляються від 
виконання 
батьківських 
обов’язків 

12 ХХХ м. Баранівка 
 

ЗОШ №2 

безробіття батька,  
 
тяжкий 
матеріальний стан 

13 ХХХ  безробіття батька,  
 
тяжкий 
матеріальний стан 

14 ХХХ м. Баранівка 
 

ЗОШ №2 

безробіття батька,  
 
тяжкий 
матеріальний стан 

 
9 сімей, в них 14 дітей 
 
  
Начальник служби у справах дітей міської ради                                   І. В. Кучинська 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

20.11.2018                                                                                                                                 № 271 
 
Про внесення змін у рішення  
виконавчого комітету міської ради 
№110 від 19.06.2014 «Про надання дозволу  
на розміщення рекламних конструкцій типу 
«білборд» на території м. Баранівка» та надання  
дозволу на переміщення рекламної конструкції 
 
      У зв’язку з будівництвом прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру за адресою: вул. Звягельська 7б, м. Баранівка керуючись пп.7 п.а ст.30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», ст.16 Закону України «Про рекламу», п.5.1 та п.5.2 Правил 
розміщення зовнішньої реклами на території м. Баранівка затверджених рішенням 11-ї сесії 
Баранівської міської ради 6-го скликання від 28.10.2011 року №497, постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни у п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради №110 від 19.06.2014 р. 
«Про надання дозволу на розміщення рекламних конструкцій типу «білборд» на 
території м. Баранівка», а саме, пп. 2  п.1 «перетин вулиць Дзержинського і Ново-
Комсомольської (район торговельного ряду ринку «Колос» КП Баранівка 
міськводоканал»)» вважати таким, що втратив чинність. 

2. Зобов’язати ФОП Савича Богдана Олександровича: 
2.1. Провести демонтаж рекламної конструкції, що розташована на перетині вулиць 
Дзержинського і Ново-Комсомольської (Звягельська і Ярослава Мудрого) в 10-ти 
денний термін з дня прийняття рішення. 

      3.   Надати дозвіл на переміщення рекламної конструкції та зобов’язати ФОП Савич Б.О.: 
            3.1. погодити нове місце розташування рекламної конструкції у відділі  
            містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної власності  
            Баранівської міської ради; 
            3.2.погодити схему його розташування з Службою автомобільних доріг у 
           Житомирській області та головним управлінням Національної поліції України в 
           Житомирській області; 
            3.3.внести зміни до договору на право тимчасового користування місцями для    
            розміщення зовнішньої реклами № 122 від 01.07.2014 р. шляхом підписання  



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

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 272 
 
Про надання погодження на 
встановлення тимчасової споруди  
 

Розглянувши заяву ФОП Чеб Юрія Володимировича про надання погодження на 
встановлення тимчасової споруди на приватній земельній ділянці, 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 ФОП Чеб Ю.В. місце розташування тимчасової споруди на приватній 
земельній ділянці за адресою: ХХХХХХХХХ. 
2.   Зобов’язати ФОП Чеб Ю.В.: 
2.1. 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 у повній відповідності до 
паспорта прив’язки ТС; 
2.2.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 
 
 
 

Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 
 
 20.11.2018 року                                                                                                                    № 273 
 
Про встановлення розміру пайової участі 
 у розвитку інфраструктури м. Баранівка 
 
 Розглянувши клопотання  ФОП Соколюка Михайла Михайловича   від 19 листопада 
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  за об’єкт 
реконструкції будівлі магазину під меблевий цех з добудовою допоміжних приміщень , по 
ХХХХХХХ, у розмірі 10 (десять) % від кошторисної вартості будівництва, що становить  
127890,00 грн.  ( сто двадцять сім тисяч вісімсот дев’яносто гривень  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 ФОП  Соколюку М.М. термін сплати пайової участі у розвиток 
інфраструктури м.Баранівки до 15 грудня 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  ФОП Соколюка М.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. 

 
 
Заступник міського голови                                                                          В. А. Савчук 
 
Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан 
 
                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 



                                                                                          рішення виконавчого комітету 
                                                                                    від 20.11.2018 року №  273 

 
 

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, та ФОП Соколюк Михайло Михайлович  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. №_____ 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): Кошторис . 
4.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта 
будівництва становить: 127890,00 
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 ____________ 2018 року  №__ становить: _____%. 
8.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 6.3. Порядку, та 
становить:  

П =(З-З буд. інші) × В=(127890,00-0)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. 
Баранівкивід «___» __________ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання 
та діє протягом усього періоду дії основного Договору. 
 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            ФОП Соколюк Михайло Михайлович  
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,     
вул. Соборна,20                                                          
р/р 31515921700713                                                     
УК у Баранівському р.н /ОТГ                                                                                                                  
М.Баранівка/2417000                                                 код ЄДРПОУ  
код ЄДРПОУ 37573026                               
ГУ ДКСУ в Житомирській області  
м.Житомир МФО 811039                  

 
________________________А. О. Душко           ___________________ФОП Соколюк М.М. 

 м.п.                                                                 м.п. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ДОГОВІР №5 
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 ФОП Соколюк Михайло Михайлович , який проживає за 
адресою:____________________________________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 
№31519921006713 Отримувач платежу УК у Баранівському р-н/ОТГ м.Баранівка 
24170000/, код ЄДРПОУ 37573026 в ГУ ДКСУ у Житомирській області, м.Житомир МФО 
899998 (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. 
 

ІV.Розмір 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 20 листопада 2018 року №_____ розмір пайової участі для перерахування на розвиток 
інфраструктури міста становить ___ % від загальної кошторисної  вартості об’єкта 
будівництва. 
Кошторисна вартість об’єкта  будівництва 127890, 00 грн., величина пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста згідно з розрахунком становить ___________ грн. 
(_________________________________). 
2. Форма оплати – безготівковий розрахунок. 
3.Пайову участь Сторона 2 сплачує в повній сумі єдиним платежем до 15.12.2018 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. 

 
VIIЮридичні адреси та банківські реквізити сторін 

 
Сторона 1                                                                   Сторона 2 
Баранівська міська рада                                            ФОП Соколюк Михайло Михайлович 
12700, Житомирська обл., м.Баранівка,     
вул. Соборна,20                                                          
р/р 31515921700713                                                     
УК у Баранівському р.н /ОТГ                                                                                                                   
м.Баранівка/2417000                                                 код ЄДРПОУ  
код ЄДРПОУ 37573026                               
ГУ ДКСУ в Житомирській області  
м.Житомир МФО 811039                  

 
________________________А. О. Душко           ____________________ ФОП 

 м.п.                                                                 м.п. 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 



 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
виконавчого комітету 

20.11.2018                                                                                                                           № 274 
 
Про надання погодження на 
придбання легкових автомобілів 
 

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши клопотання головного лікаря КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради 
Пісчанської Т. В.  про надання погодження на придбання автомобілів для покращення 
надання медичної допомоги населенню Баранівської громади, виконавчий комітет міської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Погодити КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради придбання 2-х легкових 
автомобілів загальною вартістю не більше 200 тис. грн. для покращення надання медичної 
допомоги населенню Баранівської громади. 
2.  Головному лікарю КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради Пісчанській Т. В. після 
придбання автомобілів провести відповідну реєстрацію згідно норм чинного законодавства. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови 
з  питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н. В. 
 
 

Заступник міського голови                                                                             В. А. Савчук 

 
Керуючий справами виконкому                                                                    Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 


