БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018

№ 1558

Про затвердження плану діяльності
Баранівської міської ради та виконавчого
комітету з підготовки проектів
регуляторних актів на 2019 рік
Керуючись статтею 25, пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», частинами першою, четвертою статті
7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план діяльності Баранівської міської ради та виконавчого
комітету з підготовки регуляторних актів на 2019 рік (далі – План) (згідно до
додатку).
2. У випадку необхідності прийняття рішень, не передбачених Планом,
зобов’язати посадових осіб, відповідальних за розробку проектів регуляторних
актів, у визначений законодавством термін подавати пропозиції секретарю ради
з метою внесення змін та доповнень до плану.
3. Провідному спеціалісту з інформаційної роботи відділу діловодства та
організаційної роботи міської ради (Пилипко Л.О.) оприлюднити дане рішення в
засобах масової інформації та на офіційному сайті Баранівської міської ради,
відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (Нечипорук Д.В.) та на керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Куцан Л.Л.
Міський голова
{V

А.О. Душко

Додаток
до рішення 27 сесії 8 скликання
міської ради від 21 грудня 2018 № 1558
План
діяльності Баранівської міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів
на 2019 рік
№
з/п

Вид і назва проекту
регуляторного акту

1

Рішення
виконавчого
комітету міської ради «Про
затвердження Положення
про порядок і умови
надання
платних
соціальних
послуг
Баранівської міської ради
та Розрахунку тарифів на
платні соціальні послуги»
Рішення сесії міської ради
«Про встановлення ставок
та
пільг
із
сплати
земельного податку на
території Баранівської ОТГ
на 2020 рік»

2

3

Рішення сесії міської ради
«Про включення об’єктів
комунальної власності, що
підлягають приватизації в
2019 році»

4

Рішення сесії міської ради
«Про
затвердження
порядку виявлення, взяття
на облік, збереження та
використання
безхазяйного
майна,
визнання
спадщини
відмерлою та прийняття
такого майна у комунальну
власність
Баранівської
міської ОТГ»
Рішення сесії міської ради
«Про
включення
земельних ділянок до
переліку
земельних
ділянок, які підлягають
продажу або право оренди
яких підлягає продажу на

5
{V

Відповідальний
за розроблення
проекту
регуляторного
акту
Управління
соціального
захисту
населення
Баранівської
міської ради

Цілі прийняття

Строки
підготовки
проектів

Визначення
організаційно- Січеньправових
засад
надання лютий 2019
платних послуг Баранівської
міської
об’єднаної
територіальної громади та
встановлення обґрунтованих,
прозорих тарифів на платні
соціальні послуги

Відділ
містобудування,
архітектури,
земельних
відносин
та
комунальної
власності
Відділ
містобудування,
архітектури,
земельних
відносин
та
комунальної
власності
Відділ
містобудування,
архітектури,
земельних
відносин
та
комунальної
власності

Визначення
обґрунтованих II квартал
ставок земельного податку
2019 року

Відділ
містобудування,
архітектури,
земельних
відносин
та
комунальної
власності

Створення
прозорого I квартал
механізму набуття права 2019 року
власності та права оренди на
земельні ділянки комунальної
власності,
збільшення
надходжень до сільського
бюджету

Підвищення прозорості дій I квартал
органів
місцевого 2019 року
самоврядування
при
вирішенні питань, пов’язаних
з
відчуженням
об’єктів
комунальної власності
Запровадження єдиної схеми I квартал
взяття на облік та управління 2019 року
безхазяйним
майном
та
відумерлою спадщиною на
території Баранівської міської
ОТГ

земельних торгах в 2019
році»
Рішення сесії міської ради
«Про
встановлення
місцевих податків та зборів
на 2020 рік»

6

Відділ
бухгалтерського
обліку
та
економічного
розвитку,
інвестицій
та
закупівель,
управління
фінансів міської
ради

7

Рішення
виконавчого Відділ
комітету «Про вартість бухгалтерського
ритуальних послуг»
обліку
та
економічного
розвитку,
інвестицій
та
закупівель,

8

Рішення
виконавчого
комітету
«Про
затвердження калькуляції
вартості 1-ї години роботи
вишки»

9

Рішення
виконавчого
комітету
«Про
коригування тарифів на
водопостачання
та
водовідведення»
Рішення
виконавчого
комітету
«Про
встановлення тарифів на
водопостачання с.Зеремля
Рішення
виконавчого
комітету
«Про
затвердження
планових
калькуляцій
по
підприємству (проживання
в готелі, послуги лазні,
оренда)
Про
затвердження
планових калькуляцій по

10

11

{V

12

безумовне виконання ІІ квартал
норм чинного законодавства;
встановлення місцевих
податків і зборів;
здійснення планування
та прогнозування надходжень
від місцевих податків та зборів
при формуванні бюджету;
отримання додаткових
коштів до місцевого бюджету
та направлення їх на втілення
програм
соціальноекономічного
розвитку,
збільшення
фінансування
соціальної сфери;
вдосконалення
відносин, що виникають у
сфері справляння місцевих
податків і зборів
встановлення
І квартал
економічно обгрунтованої ціни
у відповідності до вимог
чинного
законодавства,
а
також
забезпечення
беззбиткової
діяльності
установи (даному випадку
міської ради), яка надає
ритуальні послуги
затвердити
IV квартал
калькуляцію
вартості
1-ї
години
роботи
вишки
відповідно до економічно
обгрунтованих

Відділ
бухгалтерського
обліку
та
економічного
розвитку,
інвестицій
та
закупівель,
Комунальне
забезпечення
підприємство
незбитковості підприємства
«Баранівка
міськводоканал»

Протягом
року

Комунальне
підприємство
«Баранівка
міськводоканал»
Комунальне
підприємство
«Баранівка
міськводоканал»

забезпечення
незбитковості підприємства

Березеньквітень

забезпечення
незбитковості підприємства

ІІ квартал

Комунальне
підприємство

забезпечення
незбитковості підприємства

Січеньлютий

підприємству
(послуги «Баранівка
автотранспортної
та міськводоканал»
тракторної техніки)
Секретар ради

{V

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1559

Про затвердження плану роботи
Баранівської міської ради на І півріччя
2019 року
З метою координації роботи виконавчих органів Баранівської міської ради,
відповідно до Положення про постійні комісії міської ради, керуючись пунктом
7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план роботи міської ради на І півріччя 2019 року (додається).
2. Підготовку питань для винесення на пленарні засідання міської ради
здійснювати у відповідності з Регламентом Баранівської міської ради та планом
роботи Баранівської міської ради на І півріччя 2019 року.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради.

Міський голова

{V

А.О. Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 27 сесії 8 скликання
міської ради від 21.12.2018 р. № 1559
ПЛАН
№
з/п

роботи міської ради на І півріччя 2019 рік
Термін
виконання

Відповідальні

I Питання для розгляду на пленарних засіданнях сесій міської ради
1.

2.

3.

4.

5.

6.
{V

Про внесення змін та
доповнень до міського
бюджету на 2019 рік

протягом півріччя

Управління фінансів,
Комісія з питань
планування,
фінансів, бюджету та
соціальноекономічного
розвитку
Про затвердження звіту про
у
Управління фінансів,
виконання міського бюджету в двомісячний термін Комісія з питань
першому півріччі 2019 року
після відповідного планування,
бюджетного періоду фінансів, бюджету та
соціальноекономічного
розвитку
Про внесення змін та
за необхідністю
Відділи міської ради
доповнень до рішень міської
відповідно до
ради від Про затвердження
розподілу обов’язків
цільових програм.
Про затвердження
протягом півріччя Управління фінансів,
розпоряджень міського голови
Комісія з питань
планування,
фінансів, бюджету та
соціальноекономічного
розвитку
Про хід виконання Програм, Протягом півріччя Секретар ради,
затверджених рішеннями сесій
перший заступник,
міської ради
заступник міського
голови, керівники
структурних
підрозділів
Про регулювання земельних
протягом півріччя Відділ
відносин
містобудування,
архітектури,
земельних відносин
та комунальної
власності
Баранівської міської

7.
8.

9.
10.

11.

12.

1.
{V

Про виконання депутатських
запитів та звернень, рішень
міської ради.
Про затвердження програми
соціально-економічного
розвитку на 2019 рік

протягом півріччя
І квартал

ради, Комісія з
питань земельних
відносин,
містобудування,
будівництва та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Секретар ради ,
Постійні комісії
міської ради
Відділ
бухгалтерського
обліку та
економічного
розвитку, інвестицій
та закупівель,
постійні комісії
міської ради
Секретар міської
ради

Про запровадження семінарів- протягом півріччя
навчань для депутатів місцевих
рад
Про план роботи міської ради 2 квартал 2019 року Секретар міської
на ІІ півріччя 2019 року
ради, Голови
постійних комісій
міської ради
Встановлення місцевих
Травень-червень
Управління фінансів,
податків та зборів на 2020 рік
Комісія з питань
планування,
фінансів, бюджету та
соціальноекономічного
розвитку,
Комісія з питань
земельних відносин,
містобудування,
будівництва та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Звіт про виконання цільових
Протягом півріччя Виконавці
програм міської ради
відповідних програм,
виконавчий комітет
міської ради
II Організаційне забезпечення діяльності міської ради
Організаційне
За узгодженням
Секретар міської
забезпечення проведення
ради, Голови
засідань постійних комісій
постійних комісій
міської ради
міської ради,
відповідні відділи
виконавчого

2.

Організаційне забезпечення
відповідно до
проведення пленарних засідань регламенту міської
міської ради
ради

3.

Здійснення контролю за ходом протягом півріччя
виконання рішень міської ради

4.

Надання консультативноПостійно
методичної допомоги
депутатам міської ради з питань
здійснення повноважень,
підготовки проектів рішень
міської ради, тощо
Аналіз та узагальнення заяв,
за підсумками
скарг фізичних та юридичних півріччя
осіб до депутатів міської ради
щодо поліпшення діяльності
органів і посадових осіб
місцевого самоврядування

5.

6.

7.

Аналіз участі депутатів міської за підсумками
ради у засіданнях постійних
півріччя
комісій, пленарних засіданнях
міської ради

Організація навчання депутатів за підсумками
міської ради
півріччя

комітету міської
ради
Секретар міської
ради, відділи
виконавчого
комітету міської
ради
Секретар міської
ради, Голови
постійних комісій
міської ради,
відповідні відділи
виконавчого
комітету міської
ради
Секретар міської
ради,
відділи виконавчого
комітету міської
ради
Секретар міської
ради, депутати
міської ради,
відділи виконавчого
комітету міської
ради
Секретар міської
ради, депутати
міської ради,
відділи виконавчого
комітету міської
ради
Секретар міської
ради,
відділи виконавчого
комітету міської
ради

9.

10.

{V

Інформаційне забезпечення
депутатської діяльності

за підсумками
півріччя

Виконання доручень міської
за підсумками
ради, робота в робочих групах, півріччя
комісіях

Секретар міської
ради,
відділи виконавчого
комітету міської
ради
Секретар міської
ради, депутати
міської ради

11.

1.
2.
3.

4.

Проведення заходів з питання
добровільного об’єднання
громад

Секретар міської
ради, депутати
міської ради,

відділи виконавчого
комітету міської
ради
III Взаємодія з територіальною громадою
Проведення особистого
за графіком
Секретар міської
прийому громадян
ради, депутати
міської ради
Проведення зустрічей з
за підсумками
Секретар міської
мешканцями громади, робота в півріччя
ради, депутати
округах
міської ради
Участь у громадсько-важливих за підсумками
Секретар міської
заходах, семінарах, нарадах,
півріччя
ради, депутати
зустрічах з обговоренням
міської ради
питань місцевого значення
Виконання доручень виборців, за підсумками
Секретар міської
вивчення громадської думки
півріччя
ради, депутати
міської ради

Секретар ради

{V

за підсумками
півріччя

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018

№1560

Про затвердження структури та
загальної чисельності
працівників апарату міської
ради та її виконавчих органів
Керуючись статтею 25, пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6
частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54 Закону України ,,Про
місцеве самоврядування в Україні“, з метою удосконалення діяльності міської ради
та її виконавчих органів, підвищення ефективності їх роботи, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників апарату міської
ради та її виконавчих органів, що вступає в дію з 01.01.2019 року:
1.1. Апарату міської ради (додаток 1);
1.2. Відділу освіти міської ради (додаток 2);
1.3. Управління соціального захисту населення (додаток 3);
1.4. Відділу культури, сім'ї, молоді і спорту міської ради (додаток 4);
1.5. Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної
власності (додаток 5);
1.6. Служби у справах дітей (додаток 6);
2. Першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради – Кокітко Н.В, керівникам самостійних структурних підрозділів
виконавчих органів міської ради забезпечити виконання цього рішення у частині
оформлення трудових відносин з працівниками виконавчих органів міської ради у
відповідності з чинним законодавством України, внести зміни до штатних розписів
і кошторисів підпорядкованих їм виконавчих органів.
3. Визнати такими, що втратили чинність: частина 9 (відділ культури, сім’ї,
молоді та спорту Баранівської міської ради) додатку 2, додаток 6 рішення 2 сесії
8 скликання міської ради від 11.01.2017 р. № 39 «Про внесення змін до рішення
першої сесії восьмого скликання №7 від 30.12.2016 року «Про утворення та
затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради»»; рішення
3 сесії 8 скликання від 17.02.2017 р. №67 «Про внесення змін до рішення першої
{V
сесії восьмого скликання №7 від 30.12.2016 року «Про утворення та затвердження
структури виконавчих органів Баранівської міської ради»»; рішення 3 сесії 8
скликання від 17.02.2017 р. №95 «Про входження Баранівської міської ради
засновником та затвердження Статутів ЗОШ»; рішення 3 сесії 8 скликання від

17.02.2017 р. №96 «Про входження Баранівської міської ради засновником та
затвердження Статутів ДНЗ»; рішення 4 сесії 8 скликання від 28.03.2017 р. №170
«Про змінення чисельності штатних одиниць централізованої бухгалтерії Відділу
освіти Баранівської міської ради»; п.2 рішення 4 сесії 8 скликання міської ради від
28.03.2017 р. №172 «Про затвердження Положення про централізовану бухгалтерію
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради»; рішення 4 сесії
8 скликання міської ради від 28.03.2017 р. №175 «Про зміни у штатному розписі
відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради»; п.3 рішення 6
сесії 8 скликання міської ради від 05.05.2017 р. № 287 «Про внесення змін до
рішення першої сесії восьмого скликання №7 від 30.12.2017 р. «Про утворення та
затвердження структури виконавчих органів Баранівської міської ради»»; рішення
6 сесії 8 скликання міської ради від 05.05.2017 р. № 289 «Про зміни в штатному
розписі централізованої бухгалтерії відділу культури, сім'ї, молоді та спорту»;
рішення 7 сесії 8 скликання міської ради від 08.06.2017 р. № 336 «Про зміни в
штатному розписі відділу освіти»; рішення 8 сесії 8 скликання міської ради від
17.07.2017 р. № 433 «Про затвердження структури відділу культури, сім'ї, молоді та
спорту Баранівської міської ради»; рішення 18 сесії 8 скликання міської ради від
14.03.2018 р. № 1019 «Про зміни в штатному розписі відділу культури, сім'ї, молоді
та спорту Баранівської міської ради»; рішення 20 сесії 8 скликання міської ради від
11 травня 2018 р. № 1157 „Про затвердження структури виконавчого апарату
Баранівської міської ради у новій редакції“ зі всіма змінами; п.3 рішення 20 сесії 8
скликання міської ради від 11.05.2018 р. №1151 «Про створення служби у справах
дітей Баранівської міської ради»; п.3 рішення 26 сесії 8 скликання міської ради від
12.11.2018 р. № 1403 «Про створення юридичної особи – відділу містобудування,
архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської
ради».
4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Міський голова

{V

А.О.Душко

Додаток 1
до рішення 27 сесії
8 скликання міської ради
від 21.12. 2018 №1560
Структура
та загальна чисельність апарату міської ради

№
з/п
1

2

3

4

5

Назва структурного підрозділу, найменування посади
Керівництво міської ради
Міський голова
Секретар міської ради
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Староста
Разом:
Відділи міської ради
Відділ організаційно-кадрової роботи
Начальник
Головний спеціаліст з організаційної роботи
Головний спеціаліст з питань кадрової роботи
Провідний спеціаліст по діловодству та контролю
Провідний спеціаліст з інформаційної роботи
Провідний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Спеціаліст
Інженер - програміст
Разом:
Юридичний сектор
Завідувач
Юрисконсульт
Разом:
Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку,
інвестицій та закупівель
Начальник
Головний бухгалтер
Головний спеціаліст з економічних питань
Головний спеціаліст з публічних закупівель
{V
Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку
Разом:
Відділ фінансів
Начальник

Кількість
штатних
одиниць
1
1
1
2
1
12
18
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
2
1
1
1
1
4
8
1

6

7

8

9

Заступник начальника
Головний спеціаліст з бюджетних питань
Головний спеціаліст з планування доходів
Провідний спеціаліст з планування видатків
Разом:
Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства
Начальник
Головний спеціаліст з житлово-комунального господарства
Головний спеціаліст з питань енергетики та охорони
навколишнього середовища
Головний спеціаліст з організації ефективного використання енергії
Бухгалтер
Завідувач ринку
Паспортист
Контролер касир
Механік по транспорту
Контролер ринку
Технік-електрик
Водій автотранспортних засобів
Тракторист
Вантажник
Двірник
Робітник з благоустрою
Прибиральник територій
Робітник з обслуговування місць поховань
Звалювальник дерев
Машиніст автовишки та автогідропідіймача
Разом:
Центр надання адміністративних послуг
Начальник
Адміністратор
Разом
Реєстраційна служба
Начальник
Державний реєстратор
Сектор реєстрації місця проживання фізичних осіб
Завідувач
Паспортист
Разом
Служба господарського забезпечення
Інженер з охорони праці
Діловод
Секретар керівника
{V
Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля)
Радник
Сторож
Опалювач

1
1
1
2
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
7
3
6
11
5
7
5
1
1
59
1
3
4
1
2
1
2
6
1
12
1
1
1
2
12

Прибиральник службових приміщень
Разом:
Всього

Секретар міської ради

{V

2
32
143

О.В.Самчук

Додаток 2
до рішення 27 сесії
8 скликання міської ради
від 21.12.2018 №1560
Структура
та загальна чисельність працівників відділу освіти міської ради
№
з/п

Кількість
штатних
одиниць

Назва виконавчого органу, найменування посади
Керівництво
Начальник
Заступник начальника
Разом:
Група централізованого господарського обслуговування
Начальник
Юрист
Секретар керівника
Інженер з ремонту
Інженер-механік груповий
Прибиральник службових приміщень
Водій
Разом:
Методичний кабінет
Завідуючий
Методист з дошкільної освіти
Методист з навчально-виховної роботи
Разом:
Централізована бухгалтерія
Головний бухгалтер
Заступник головного бухгалтера
Бухгалтер
Старший економіст
Програміст
Разом:
Всього

{V

Секретар міської ради

1
1
2
1
1
1
1
1
1
9
15
1
1
5
7
1
1
13
1
1
17
41

О.В.Самчук

Додаток 3
до рішення 27 сесії
8 скликання міської ради
від 21.12.2018 №1560
Структура
та загальна чисельність працівників
управляння соціального захисту населення міської ради
№
п/п

Назва виконавчого органу, найменування посади

Кількість
штатних
одиниць

Керівництво
Начальник
Інспектор з питань праці та соціально-трудових відносин
Спеціаліст з обліку пільгових категорій громадян
Інспектор з кадрів
Інспектор
Разом:
Центр надання соціальних послуг
Заступник начальника – директор центру
Фахівець із соціальної роботи II категорії
Фахівець із соціальної роботи
Соціальний робітник
Соціальний робітник з комплексного ремонту
Сестра медична
Прибиральник службових приміщень
Разом:
Відділ бухгалтерського обліку
Головний бухгалтер
Бухгалтер
Разом:
Всього

Секретар міської ради

{V

О.В.Самчук

1
1
1
1
1
5
1
3
2
29
2
2
1
40
1
2
3
48

Додаток 4
до рішення 27 сесії
8 скликання міської ради
від 21.12.2018 № 1560
Структура
та загальна чисельність працівників
відділу культури, сім'ї, молоді і спорту міської ради
№
п/п

Назва виконавчого органу, найменування посади

Кількість
штатних
одиниць

Керівництво
Начальник
Заступник начальника
Головний спеціаліст з ведення кадрової роботи
Провідний методист
Методист І категорії

1
1
1
1
1

Водій

1

Разом:

6

Централізована бухгалтерія
Головний бухгалтер
Бухгалтер
Економіст

1
3
1
5
11

Разом:
Всього

Секретар міської ради

{V

О.В.Самчук

Додаток 5
до рішення 27 сесії
8 скликання міської ради
від 21.12.2018 № 1560
Структура
та загальна чисельність працівників
відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності
міської ради
№
п/п

Назва виконавчого органу, найменування посади
Начальник
Головний бухгалтер
Головний спеціаліст з питань земельних ресурсів
Провідний спеціаліст містобудування та архітектури
Провідний спеціаліст з питань комунальної власності
Провідний спеціаліст з питань земельних ресурсів

Кількість
штатних
одиниць
1
1

Всього

Секретар міської ради

{V

1
1
1
1
6

О.В.Самчук

Додаток 6
до рішення 27 сесії
8 скликання міської ради
від 21.12.2018 № 1560
Структура
та загальна чисельність працівників
служби у справах дітей міської ради
№
п/п

Назва виконавчого органу, найменування посади

Кількість
штатних
одиниць

Керівництво
Начальник
Головний бухгалтер
Головний спеціаліст

1
1
1
3

Разом:
Сектор опіки, піклування та усиновлення
Завідувач сектору
Головний спеціаліст

1
1
2
5

Разом:
Всього

Секретар міської ради

{V

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1561

Про внесення змін до міського бюджету
на 2018 рік

На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 69-1, 72,
78 Бюджетного кодексу України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України
на 2018 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести зміни до рішення від 22.12.2017 №749 із змінами та доповненнями
від 23.01.2018 №792, від 14.03.2018 №1021, від 02.04.2018 №1047, від 11.05.2018
№1140, від 21.06.2018 №1164, від 16.08.2018 №1255 та від 12.11.2018 №1399:
1.1. В пункті 1.1 цифри 186483478,00грн., 167777127,00грн., 18706351,00грн. та
1469215,00грн.
замінити
відповідно
цифрами
174507085,00грн.,
169353886,00грн., 5153199,00грн. та 1669215,00грн.
1.2. В пункті 1.2 цифри 192018826,91грн., 148105614,91грн. та 43913212,00грн.
замінити відповідно цифрами 180042433,91грн., 149060685,91грн. та
30981748,00грн.
1.3. Пункт 1.3 викласти в новій редакції: «1.3. Профіцит загального фонду
міського бюджету у сумі 20275290,09грн., в тому числі профіцит загального
фонду міського бюджету в сумі 20914419,00грн., напрямком використання якого
визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду), дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі
639128,91грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку
бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком № 2 до цього рішення,
у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету – 405667,00грн., залишку
коштів медичної субвенції – 7386,46грн., залишку коштів додаткової дотації з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я –
26075,45грн., залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –
{V
200000,00грн.».
1.4. Пункт 1.4 викласти в новій редакції: «1.4. Дефіцит спеціального фонду
міського бюджету у сумі 25810639,00грн., згідно з додатком № 2, з них:

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 20914419,00грн.,
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 186134,00грн., джерелом
покриття якого є залишки коштів спеціального фонду міського бюджету, у т.ч.
від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища,
екологічного податку – 121278,00грн., від надходжень коштів бюджету розвитку
– 64856,00грн.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4949086,00грн.,
джерелом покриття якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної
Фінансової корпорації НЕФКО;
- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 239000,00грн.,
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.».
1.5. В пункті 3 цифри 148105614,91грн. та 43913212,00грн. замінити відповідно
на 149060685,91грн. та 30981748,00грн.
1.6. В пункті 7 цифру 1983556,00грн. замінити на 2048270,00грн.
2. Додатки №1 – 3 та 6 викласти в новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного
розвитку.

Міський голова
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А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1562

Про міський бюджет Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
На підставі статті 143 Конституції України, статей 14, 72, 77
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, статей 26, 61
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
державний бюджет України на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від
20.12.2018 №275, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,
Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА
1.Визначити на 2019 рік:
1.1 Доходи міського бюджету у сумі 168065503,00грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 153635450,00грн., доходи спеціального
фонду міського бюджету 14430053,00грн., у тому числі бюджету розвитку
200000,00грн. згідно з додатком №1 до цього рішення. Затвердити інші субвенції
з місцевих бюджетів бюджету Баранівської міської ради в сумі 438000,00грн.
згідно з додатком № 1.1 та медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам і додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров'я в сумі 20022550,00грн. згідно з додатком № 1.2 до
цього рішення.
1.2 Видатки міського бюджету у сумі 167314891,00грн., в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету 152419930,00грн. та видатки спеціального
фонду міського бюджету 14894961,00грн., згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
1.3.Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1215520,00грн.,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до
цього рішення.
1.4.Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 464908,00грн., згідно
з додатком № 2, з них:
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1215520,00грн.,
джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду);
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- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 464908,00грн., напрямом
використання якого визначити отримання кредиту Північної Екологічної
Фінансової корпорації НЕФКО;

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1245520,00грн.,
напрямом використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту
Північної Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО.
2. Встановити, що у 2019 році в бюджетному процесі застосовується програмноцільовий метод.
3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського
бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
програмами, у тому числі по загальному фонду - 152419930,00грн. та
спеціальному фонду - 14894961,00грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі
1000,00 гривень, що становить 0,001 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету визначених цим рішенням.
5.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4, в тому
числі інші субвенції з міського бюджету у розрізі призначень, згідно з додатком
№ 4.1.
6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1063500,00грн.
згідно з додатком №5.
7. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до
спеціального фонду міського бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових
організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього
рішення.
8. Затвердити на 2019 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 10000,00
гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду міського
бюджету, визначених цим рішенням.
9. Визначити на 2019 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України,
захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
-оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
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- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;

- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Затвердити граничний обсяг місцевого боргу на 31.12.2019 року в сумі
3610770,00грн.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду.
12. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:
12.1 затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання
чинності цього рішення;
12.2 здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
12.3 забезпечити доступність
законодавства, а саме:

інформації

про

бюджет

відповідно

до

- публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим
рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством
фінансів України, до 15 березня 2019 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
12.4 забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
12.5 затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань;
12.6 забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та
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теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
12.7 до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо
приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених
асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши
при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо
утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та
здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисах;
12.8 на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного
виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення
в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків
за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
12.9 у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної
плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної
плати;
12.10 видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників
бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими
складовими заробітної плати в річному вимірі;
12.11 провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та
детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування
(та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та
вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також
тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися
кошти з міського бюджету;
12.12 на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо
внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх
дії.
13. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних
програм здійснюється за порядками, які затверджуються міською радою.
14.
Надати право міському голові приймати рішення щодо розподілу та
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перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, за погодженням з постійною
комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного
розвитку, з наступним затвердженням міською радою.

15. Надати право міському голові, у разі затвердження міжбюджетних
трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському бюджету, вносити
зміни до доходів/фінансування та видатків міського бюджету, за погодженням з
постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціальноекономічного розвитку, з наступним затвердженням міською радою.
16. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету
на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного
кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу
України.
17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2019 рік:
- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу
України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;
- у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті
71 Бюджетного кодексу України.
18. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих
органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів
(заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення,
визначеного у рішеннях міської ради.
19. Надати право міському голові приймати рішення щодо передачі бюджетних
призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне
призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого,
за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів
та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 6 статті 23
Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
20. Надати право міському голові приймати рішення у межах загального обсягу
бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних
коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за
бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові
дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої
статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків
розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та
спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно
до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому
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Кабінетом Міністрів України.
21. Надати право виконавчому комітету міської ради у межах поточного
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово

вільних коштів коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у
банках, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови
Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних
(депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
22. Надати право Баранівській районній державні адміністрації здійснювати
видатки за субвенціями з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам
з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку,
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових
будинків, на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами та на надання пільг
та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива, які належать жителям Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади
23. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
24. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
25. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань бюджету.
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Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1563

Про затвердження програми
підтримки установ ветеринарної медицини
Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини,
які розміщені на території Баранівської ОТГ
на 2019 рік
З метою забезпечення реалізації державної політики підтримки установ
ветеринарної медицини на території
Баранівської міської об’єднаної
теритріальної громади , відповідно до Закону України «Про ветеринарну
медицину », статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму підтримки установ ветеринарної медицини
Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, які розміщені
на території Баранівської ОТГ на 2019 рік (додається).
2. Проводити роботу щодо виконання заходів програми підтримки
установ ветеринарної медицини Баранівської районної державної лікарні
ветеринарної медицини, які розміщені на території Баранівської ОТГ на 2019
рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук
Д.В.).

Міський голова
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А.О. Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 27 сесії 8 скликання Баранівської
міської ради від 21.12.2018 № 1563
ПРОГРАМА
підтримки установ ветеринарної медицини
Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини,
які розміщені на території Баранівської ОТГ на 2019 рік

І. ПАСПОРТ
Програми підтримки установ ветеринарної медицини
Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини,
які розміщені на території Баранівської ОТГ на 2019 рік
Розробник Програми
Відповідальний виконавець Програми
Учасник Програми
Дата, номер документа про
затвердження Програми

Баранівська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Баранівська районна державна
лікарня ветеринарної медицини
Баранівська міська рада

1. Мета підвищення ефективності роботи працівників установ ветеринарної медицини
для забезпечення надання якісних ветеринарних послуг та виконання основних завдань
державної ветеринарної медицини на території Баранівської ОТГ та покращення санітарнотехнічного стану приміщень установ державної ветеринарної медицини.
2. Термін реалізації програми - 2019 рік
3. Загальний обсяг фінансування: 307440,00 грн. – кошти Баранівської міської ради.
4. Очікувані результати виконання Програми забезпечення постійного дієвого
контролю та відповідних заходів з недопущення занесення на територію ОТГ збудників
особливо небезпечних хвороб тварин, ефективної діяльності з попередження збитків у період
вирощування тварин, птиці, виробництва, реалізації і зберігання продукції тваринництва.
В разі виникнення небезпечних хвороб - забезпечення надійних та ефективних заходів
по локалізації і ліквідації цих хвороб, а також недопущення виникнення аварійних ситуацій,
економія енергоресурсів та збереження майна. Зменшення витрат власників тварин на
ветеринарне обслуговування.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадження ряду реформ у різних
сферах діяльності, у тому числі продовження процесу децентралізації повноважень.
Перед працівниками установ ветеринарної медицини поставлено цілий ряд завдань
щодо забезпечення постійного дієвого контролю та відповідних заходів з недопущення
занесення на територію ОТГ збудників особливо небезпечних хвороб тварин, ефективної
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діяльності з попередження збитків у період вирощування тварин, птиці, виробництва,
реалізації і зберігання продукції тваринництва.
В разі виникнення небезпечних хвороб - забезпечення надійних та ефективних заходів
по локалізації і ліквідації цих хвороб, а також недопущення виникнення аварійних ситуацій,

економія енергоресурсів та збереження майна. Зменшення витрат власників тварин на
ветеринарне обслуговування.
ІІІ. Мета Програми
Підвищення ефективності роботи працівників установ ветеринарної медицини для
забезпечення надання якісних ветеринарних послуг та виконання основних завдань державної
ветеринарної медицини на території Баранівської ОТГ.
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і
стабільної системи установ ветеринарної медицини на території Баранівської ОТГ в умовах
очікуваного скорочення чисельності працівників, фінансова зацікавленість у збереженні
професіоналізму працівників та збереження висококваліфікованих кадрів.
ІV. Відповідальні виконавці
Безпосереднім виконавцем та відповідальним за результати виконання Програми є
Баранівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
V. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних
коштів та результативних показників
Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи працівників установ
ветеринарної медицини для забезпечення надання якісних ветеринарних послуг та виконання
основних завдань державної ветеринарної медицини на території Баранівської ОТГ
- захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення
профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів;
- здійснення заходів унеможливлення перенесення хвороб тварин через товари, засоби
догляду за тваринами і супутні об'єкти;
- встановлення ефективних та дієвих засобів виявлення, локалізації, контролю і за
можливості - ліквідації ендемічних хвороб тварин та ліквідації екзотичних хвороб тварин,
занесених на територію України;
- забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації спалахів хвороб тварин з
метою зменшення втрат тварин, а в разі зоонозів - зменшення ризику для людей;
- забезпечення правильного, належного, ефективного та безпечного застосування
ветеринарних препаратів;
- захист навколишнього природного середовища від негативних наслідків, що пов'язані
з вирощуванням та обігом тварин;
- захист благополуччя тварин шляхом забезпечення гуманного ставлення до них
протягом усього їхнього життя;
- здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в процесі
виробництва і обігу продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках - і рослинного
походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів,
кормів, штамів мікроорганізмів, репродуктивного і патологічного матеріалу та здійснення
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державного ветеринарно-санітарного нагляду під час обігу засобів ветеринарної медицини та
засобів догляду за тваринами;
- сприяння впровадженню системи ідентифікації тварин;

- охорона від занесення з інших держав, регіонів, областей, районів, або з карантинних
зон збудників інфекційних захворювань тварин та зооантропозних захворювань, а також їх
розповсюдження за межі району.
VІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки виконання завдань і заходів
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового
потенціалу та належного матеріально-технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення
конкретних результатів є мотивація.
Видатки на фінансування установ ветеринарної медицини на 2019 в державному
бюджеті затверджені у неповному обсязі. А саме:
Незабезпеченість коштами для придбання ветеринарного обладнання.
Незабезпеченість фонду оплати праці працівників Баранівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини, які працюють на території Баранівської ОТГ – 307440,00
гривень.
Реалізація завдань програми передбачає забезпечення коштами:
- на заробітну плату працівників ветеринарної медицини Баранівського району, які
надають послуги жителям Баранівської громади для ефективного виконання працівниками
покладених функцій;
-на закупівлю ветеринарного обладнання
шляхом передачі субвенції з місцевого бюджету в державний бюджет.
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету
Баранівської ОТГ в межах бюджетних призначень.
Для виконання Програми необхідно 341514,35 гривень.
Завдання та заходи Програми будуть реалізовані у 2019 році.
VІІ. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
Виконання програми покладається на Баранівську районну державну лікарню
ветеринарної медицини.
Контроль за виконанням програми покладається на виконавчий комітет Баранівської
ОТГ.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми підтримки
Баранівської районної державної лікарні ветеринарної медицини на 2019 рік

№ Перелік заходів програми
п/п
1
Закупівля безігольного
ін'єктора БІ-7М
2
Набор акушерський
3
Набор хірургічний
4
Магнітний зонд
5
Щипці копитні ЩК-40
6
Ніж копитний

Рік
впровадження
2019

К-ть

Ціна

1

16500,00

Обсяг
фінансування
16500,00

2019
2019
2019
2019
2019

1
1
1
1
1

9266,00
5768,80
1845,00
503,31
191,24

9266,00
5768,80
1845,00
503,31
191,24
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Разом

34074,35

Ресурсне забезпечення Програми підтримки установ ветеринарної медицини,
які розміщені на території Баранівської ОТГ на 2019 рік

Заходи програми
Забезпечення коштами на
заробітну плату працівників
БРДЛВМ, які надають послуги
на території Баранівської ОТГ
Секретар ради
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Рік
впровадження
2019

Обсяг фінансування
307440,00

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1564

Про надання дозволу на виготовлення
проектно-кошторисної документації
на «Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул.Шевченка в м.Баранівка
Житомирської області»
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та в зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту дороги по
вул.Шевченка в м.Баранівка Житомирської області, враховуючи рекомендації
постійних комісій, міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації
на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шевченка в м.Баранівка
Житомирської області».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на
постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та
на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного
розвитку (Нечипорук Д.В.)

Міський голова
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А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1565

Про надання дозволу на виготовлення
проектно-кошторисної документації
на «Капітальний ремонт дорожнього
покриття по вул. Степанюка в м.Баранівка
Житомирської області»
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та в зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту дороги по вул.
Степанюка в м.Баранівка Житомирської області, враховуючи рекомендації
постійних комісій, міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації на
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Степанюка в м.Баранівка
Житомирської області».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на
постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та
на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного
розвитку (Нечипорук Д.В.)

Міський голова
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А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1566

Про внесення змін до рішення 21 сесії
8 скликання №1248 від 21.06.18року
«Про затвердження переліку проектів
реалізація яких запланована на 2018 рік
за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури Баранівської об’єднаної
територіальної громади»
Керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України та відповідно до
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016
№200 , заслухавши та обговоривши зміни до проектів, реалізація яких
запланована на 2018 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури Баранівської об’єднаної
територіальної громади , міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 21 сесії 8 скликання №1248 від 21.06.18року
«Про затвердження переліку проектів реалізація яких запланована на 2018 рік за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури Баранівської об’єднаної територіальної громади»,
а саме в п.1 Додаток 1 викласти в новій редакції.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Савчука В.А. та на комісію з питань планування, бюджету,
фінансів та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).
Міський
голова
{V

А.О.Душко

копія

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1567

Про надання дозволу
на укладення договору
Позички автомобіля
З метою раціонального використання бюджетних коштів, виходячи з
об’єктивної потреби в інспектуванні віддалених освітніх навчальних закладів
об'єднаної територіальної громади, задля економії ресурсів, відсутності на балансі
відділу освіти Баранівської міської ради службового автомобіля та відповідно до
вимог глави 60 «Позичка» Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) , керуючись
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл відділу освіти Баранівської міської ради укласти договір
позички автомобіля марки VOLKSWAGEN CADDY (Пасажирський –В) , який
належить на праві власності Николишину Р.З
2. Договір позички автомобіля обов’язково посвідчити нотаріально з
врахуванням умов такого посвідчення ( примірник договору додається – додаток 1)
3. Транспортний засіб може використовуватись :
- для інспектування освітніх навчальних закладів у віддалених населених
пунктах;
- при потребі у виїзді на перевірку в тому числі для виконання посадових
обов’язків;
- за розпорядженням міського голови;
- при відрядженні в інші міста України та закордон.
4. Затвердити ліміт використання пального дизель в обсязі 500 л. на рік.
5. Затвердити норму списання дизелю в кількості 8,0 л. на 100 км пробігу.
6. Списання ПММ проводити відповідно до складених та затверджених у
встановленому порядку актів про фактичне використання (відповідно до наказу
Мінтрансу №43 від 10.02.1998 р. «Про затвердження Норм і витрат палива і
мастильних матеріалів на автомобільному транспорті»
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного
розвитку
(Нечипорук Д.В.).
{V
Міський голова
Згідно з оригіналом
Секретар ради

А.О Душко
О.В.Самчук

Додаток 1
до рішення № 1567 від 21.12.2018

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ АВТОМОБІЛЯ № ____
м. Баранівка
«___»____________2018 р
Фізична особа __________________________, що діє на підставі паспорту: ХХ
ХХХХХ виданий ________________ РВ УМВС України в __________ області
ХХ.ХХ.ХХХХ р. (далі іменується «Позичкодавець»), з однієї сторони, та
____________________
(далі
іменується
«Користувач»)
в
особі
______________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони»),
уклали цей Договір позички (далі іменується «Договір») про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Позичкодавець надає, а Користувач отримує у безоплатне строкове користування рухоме
майно, що зазначене у п.1.2 цього Договору, для його використання у власній діяльності
Користувача.
1.2. Предметом договору, є автомобіль марки : Volkswagen caddy, Пасасижрський-В,
реєстраційний номер ХХХХХХХХ, рік випуску ХХХХ, колір : ХХХХХ, Номер шассі (кузова
рами) : ХХХХХХХХХХХХХХХХХ , Об’єм двигуна : ХХХХ, Тип пального - ________
(далі – майно).
1.3. Позичкодавець гарантує, що майно належить йому на праві - Свідоцтва.
1.4. Позичкодавець зобов'язаний:
– не пізніше триденного терміну з дня підписання договору передати Користувачеві
майно у належному технічному стані;
1.6. Користувач зобов'язаний:
 прийняти майно, перевірити його технічний стан;
 використовувати майно тільки у власній діяльності для забезпечення своїх службових
потреб;
 після закінчення строку договору повернути Позичкодавцю майно у належному
технічному стані.
2. ПРАВА СТОРІН
2.1. Позичкодавець має право:
 за письмовою вимогою та із попередженням за 5 календарних днів здійснювати перевірку
технічного стану та порядку експлуатації майна.
2.2. Користувач має право:
- використовувати майно у межах власної діяльності без погодження із Позичкодавцем умов
такого використання. Виключення складають випадки експлуатації майна в умовах, які не є
звичайними для нього або здатні суттєвим чином вплинути на погіршення його технічного
стану;
- на отримання майна у належному стані від Позичкодавця;
- за письмової згоди Позичкодавця передавати майно в оренду (найм) або безоплатне
користування третій особі.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Обов’язки Позичкодавця:
 передати Користувачеві майно у належному технічному стані;
3.2. Обов’язки Користувача:
 {V використовувати майно та підтримувати його у робочому стані, проводити поточний
ремонт, заміну запчастин; заправка паливно- мастильних матеріалів.
 забезпечувати належне використання та збереження майна;

після закінчення строку Договору, повернути майно Позичкодавцеві у
належному технічному стані.

4. ПЕРЕДАЧА МАЙНА
4.1. Передача майна здійснюється не пізніше 3-х календарних днів із дати підписання
Договору.
4.2. При передачі складається Акт приймання передачі майна за підписами уповноважених
представників обох сторін.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (далі іменується
«порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або)
чинним в Україні законодавством.
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини
(умислу чи необережності).
5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього
Договору.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного в Україні законодавства.
7. СТРОК ТА ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1. цього
Договору та закінчується «___»________
року.
7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється
додатковою угодою до цього Договору.
7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється
додатковою угодою до цього Договору.
7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору.
7.8. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору після
закінчення його строку протягом 20 днів, він вважається продовженим на той самий строк
і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.
7.9. Цей Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку на вимогу
Позичкодавця за умови попередження Користувача за 10 календарних днів до моменту
(терміну) розірвання Договору.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
{V
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства,
а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з

питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть
братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею у цьому Договорі
реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх
зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих
наслідків.
8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
8.5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами
Сторін та скріплені їх печатками.
8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу,
по одному для кожної із Сторін.
9. Місцезнаходження та реквізити сторін:
Користувач:
Позичкодавець:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Акт прийому-передачі легкового автомобіля №____
м. Баранівка

«__» ________ 201__ року

Позичкодавець: _________________________
Користувач: _____________________________
Сторони підписали даний акт про наступне:
1.1. Позичкодавець надає, а Користувач отримує у безоплатне строкове користування рухоме
майно, а саме: автомобіль марки : Volkswagen caddy, Пасасижрський-В, реєстраційний
номер ХХХХХХХХ рік випуску ХХХХ, колір :________, Номер шассі (кузова рами) :
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, Об’єм двигуна : ХХХХ , тип пального – ___________
1.2. 1.2. Майно, що передається в позичку придатне для користування за цільовим
призначенням згідно умов Договору позички.
Користувач:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
{V
_____________________

Позичкодавець:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1568

Про затвердження Положення про відділ
культури, сім’ї, молоді
та спорту Баранівської міської
ради в новій редакції
З метою вдосконалення роботи відділу культури, сім’ї, молоді та спорту
Баранівської міської ради та ефективного виконання повноважень органу
місцевого самоврядування, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши звернення начальника відділу
культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради від 29.11.2018 року
№ 213, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури,
охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до Положення про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту
Баранівської міської ради та затвердити його в новій редакції (додається).
2.Уповноважити начальника відділу культури, сім’ї, молоді та спорту
Баранівської міської ради Ошатюк Н.Б. провести державну реєстрацію змін до
відомостей про юридичну особу, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
3.Вважати такими, що втратили чинність рішення 2 сесії 8 скликання
міської ради від 11.01.2017 р. № 49, рішення 14 сесії 8 скликання міської ради
від 28.11.2017 р. № 739.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального
захисту населення (Пашкевич А.А.).
Міський голова

{V

А.О. Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 27 сесії 8скликання
від 21.12.2018
№ 1568

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту
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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури, сім’ї, молоді та спорту
Баранівської міської ради
1.Загальні положення
1.1. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є виконавчим органом
Баранівської міської ради, створюється Баранівською міською радою, підзвітний і
підконтрольний їй. Підпорядковується відповідним органам виконавчої влади щодо
здійснення делегованих повноважень.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими
міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в
органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, наказами міністерств
інших центральних органів виконавчої влади, а також рішеннями Баранівської міської ради,
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним Положенням.
1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування, окрім
спеціалістів згідно штатного розпису інших категорій персоналу. Структура та чисельність
Відділу затверджується Баранівською міською радою.
1.4. Відділ набуває права юридичної особи з дня його реєстрації у встановленому порядку.
1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
1.6. Юридична адреса: 12701, Житомирська область, м.Баранівка, вул. Соборна, 20.
1.7. Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль за його
діяльністю.
2. Мета Відділу
2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації
кожного громадянина, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів
територіальної громади в сфері культури, державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді,
розвитку фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих
програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб
та інтересів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.
3. Основні завдання, функції та права
3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:
3.1.1.Здійснює реалізацію державної політики та повноваження органів місцевого
самоврядування в сферах, культури, сім’ї, молоді та спорту.
3.1.2.Надає населенню якісні послуги в сфері культури, сім’ї, молоді та спорту.
3.1.3.Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого
самоврядування у сфері культури.
3.1.4.Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української
нації та національних меншин, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх
промислів та ремесел.
3.1.5.Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та
співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами
фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового
способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців
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Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.
3.1.6. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для
зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.7. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність
підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та
спортом.
3.1.8.Формує конкурентно – спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного
мистецького продукту, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.
3.1.9.Здійснює методичну, організаційно-практичну, консультативну допомогу клубним
закладам громади, організовує навчання кадрів.
3.1.10.Здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення фестивалів, оглядів,
конкурсів.
3.1.11.Забезпечує організацію і координацію розвитку музейної справи, збереження та
популяризацію музейних експозицій та музейних колекцій.
3.1.12.Здійснює відродження національної школи естетичного виховання, займається
пошуком та залученням до навчання здібних та обдарованих дітей, залучає дітей громади до
естетичного виховання.
3.1.13.Реалізує права громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечує загальну
доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються та надаються
бібліотекам.
3.1.14. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання
культурної спадщини.
3.1.15.Здійснює облік фінансово-господарської діяльності Відділу з урахуванням
особливостей оброблення облікових даних.
3.1.16.Контролює правильність використання грошових та матеріальних цінностей відділу
та підвідомчих установ.
3.1.17.Готує проекти розпорядчих актів Баранівської міської ради, її виконавчих органів в
т.ч. нормативного характеру.
3.1.18.Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного
законодавства.
3.1.19. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які
відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Баранівської міської ради та в місцевій
газеті.
3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:
3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які
закріплені в Конституції, законодавстві України.
3.2.2.Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності
інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог
антикорупційного законодавства.
3.2.3.Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури, туризму та спорту,
та також сприяння відродженню мистецьких осередків. 3.2.4.Здійснювати контроль за
дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури, мистецтв та спорту.
3.2.5.Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки,
санітарних норм у підвідомчих закладах.
3.3.Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:
3.3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в
сферах культури, розвитку молоді та спорту, шляхом виконання відповідних програм щодо
надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних
закладів.
3.3.2. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання
культурної спадщини.
3.3.3.Забезпечує формування календарних планів культурно-масових, спортивних та
фізкультурно – оздоровчих заходів відповідно до календарних планів управлінь обласної
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державної адміністрації.
3.3.4.Організовує та проводить фізкультурно - спортивні заходи серед широких верств
населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i
молоді.

3.3.5. Розробляє i подає на розгляд до Баранівської міської ради пропозиції до проектів
фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення
заходів, спрямованих на розвиток культури та спорту. 3.3.6.Забезпечує складання податкової
фінансової та статистичної звітності відповідно до бухгалтерських записів та своєчасність
подання її відповідним органам.
3.3.7.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан культури, сім’ї, молоді
та спорту в Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією
метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
3.3.8. Забезпечує виконання рішень Баранівської міської ради, виконавчого комітету,
розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
3.3.9.Аналізує стан роботи закладів культури та спорту в Баранівській міській об’єднаній
територіальній громаді.
3.3.10.Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і
здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі
гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних
закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням
дітей, організацією їх дозвілля.
3.3.11.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах
спортивного профілю.
3.3.12. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих
об’єднань, товариств.
3.3.13. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
3.3.14. Забезпечує участь дітей у міських, обласних, Всеукраїнських чемпіонатах, кубках,
конкурсах, фестивалях та змаганнях.
3.3.15. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з
питань, які належать до компетенції Відділу.
3.3.16. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та
нагородження працівників відділу.
3.3.17. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в
грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
3.3.18. забезпечує постійне та регулярне інформування громадськості про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єктивне та всебічне висвітлення
процесів громадсько-політичного, суспільного, економічного та культурного життя громади,
забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та
оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань шляхом
здійснення радіомовлення.
3.4. Відділ має право:
3.4.1.Залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури та спорту і розгляду
питань, що належать до його компетенції відповідних фахівців.
3.4.2.Вносити на розгляд до Баранівської міської ради пропозиції з питань культурної
політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що
відносяться до комунальної власності.
3.4.3.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі
зв’язки з закладами культури та спорту та іншими науковими установами зарубіжних країн,
міжнародними організаціями, фондами тощо.
3.4.4. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок
продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва, туризму та спорту.
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3.4.5.Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути,
положення закладів культури та спорту підпорядкованих відділу.
3.4.6.Брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо радіомовлення.

3.5. Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами Баранівської міської ради та виконавчої
влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями
громадян.
4. Структура Відділу
4.1.Структура та штатний розпис Відділу затверджується Баранівською міською радою у
межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
5. Керівництво Відділу
5.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється за
розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням на сесії Баранівської міської
ради.
5.2. Начальник Відділу:
5.2.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його
повноважень, дотримання трудової дисципліни.
5.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
5.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх
відповідальності.
5.2.4.Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в
межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
5.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого
законодавства.
5.2.6. Призначає та звільняє працівників згідно чинного законодавства.
5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями,
що затверджуються начальником Відділу.
6. Підвідомчі заклади культури та спорту
6.1. Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту Баранівської міської ради підпорядковані та
підзвітні наступні заклади:
Баранівський міський будинок культури ім. А. Пашкевича;
Міський стадіон;
Баранівська дитячо - юнацька спортивна школа;
Баранівська школа мистецтв;
Комунальна установа «Історико - краєзнавчий народний музей» Баранівської міської ради;
Комунальна установа «Баранівська бібліотека для дорослих та дітей» Баранівської міської
ради;
Сільські, селищні будинки культури об’єднаної громади;
Сільські, селищні бібліотеки об’єднаної громади;
Централізована бухгалтерія.
7.Фінансування діяльності Відділу
7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів Баранівської міської ради.
7.2. Джерелами фінансування Відділу можуть бути: кошти державного бюджету, міського
бюджету, благодійні внески, гранти, кредити та інші кошти, передані Відділу згідно з
чинним законодавством.
8.Заключні положення
8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Баранівської міської
ради у встановленому законом порядку.
8.2.
Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Баранівської міської ради.
{V

Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018

№ 1569

Про затвердження та подання на конкурсний відбір
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку у 2019 році, Проекту міської
ради «Розвиток бізнес середовища Баранівської міської
ОТГ (Будівництво прозорого офісу з блокованими
приміщеннями торгово-тренінгового центру за адресою:
вул. Звягельська, 7 Б, м. Баранівка,
Баранівський район, Житомирська область)»
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про засади державної регіональної політики», положень ст.241 Бюджетного
кодексу України на виконання Постанови КМУ №196 від 18.03.2015 року №196 (зі змінами)
«Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» наказу Мінрегіону України від
24.04.2015 року №80 (зі змінами) «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Проект міської ради «Розвиток бізнес середовища Баранівської міської
ОТГ (Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового
центру за адресою: вул. Звягельська, 7 Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська
область)» і подати його на конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку. (Проект додається).
2. Рекомендувати управлінню фінансів Баранівської міської ради запланувати
співфінансування проекту «Розвиток бізнес середовища Баранівської міської ОТГ
(Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-тренінгового центру за
адресою: вул. Звягельська, 7 Б, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область)» у
обсягу: 2019 рік - 2463,8 тис. грн.
3. Визнати керівником вищезгаданого проекту заступника міського голови з питань
діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва
та сфери послуг (Курбатов В.А.) та комісію з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).
{V

Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1570

Про затвердження та подання на
конкурсний відбір інвестиційних
програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у 2019 році,
Проекту міської ради «Об’єднані
спортом – згуртовані в громаді!
(Будівництво спортивного залу
Баранівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О.Сябрук)»
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про засади державної регіональної політики», положень ст.241 Бюджетного кодексу
України на виконання Постанови КМУ №196 від 18.03.2015 року №196 (зі змінами) «Деякі
питання державного фонду регіонального розвитку» наказу Мінрегіону України від
24.04.2015 року №80 (зі змінами) «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Проект міської ради «Об’єднані спортом – згуртовані в громаді!
(Будівництво спортивного залу Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім.
О.Сябрук за адресою: вул. Звягельська, 17, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська
обл)» і подати його на конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку. (Проект додається).
2. Рекомендувати управлінню фінансів Баранівської міської ради при формуванні
бюджету на 2019 рік запланувати співфінансування проекту «Об’єднані спортом – згуртовані
в громаді! (Будівництво спортивного залу Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2 ім. О.Сябрук за адресою: вул. Звягельська, 17, м. Баранівка, Баранівський район,
Житомирська обл)» у обсягу: 2019 рік – 6571,315 тис. грн.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового
управління, на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного
розвитку (Нечипорук Д.В.).
{V
Міський

голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1571

Про внесення змін до рішення 21 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради від 21.06.2018 №1190
Розглянувши клопотання в.о. начальника Новоград-Волинського
відділення ПАТ «Житомиргаз» П.Б.Радчука від 21 листопада 2018 року № zhЛВ-17771-1118 щодо внесення змін до рішення 21 сесії 8 скликання від 21
червня 2018 року №1190 «Про безкоштовне прийняття у комунальну власність
Баранівської об’єднаної територіальної громади шкафних регуляторних пунктів
та безкоштовну передачу їх на баланс ПАТ «Житомиргаз», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства,
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,
керуючись ст.26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 21 сесії 8 скликання від 21 червня 2018 року
№1190 «Про безкоштовне прийняття у комунальну власність Баранівської
об’єднаної територіальної громади шкафних регуляторних пунктів та
безкоштовну передачу їх на баланс ПАТ «Житомиргаз», а саме:
- пункт 2 даного рішення викласти в новій редакції: « Передати безкоштовно на
баланс та у користування ПАТ «Житомиргаз» для забезпечення технічного
обслуговування, ремонту та безпечної експлуатації, без передачі права
власності, наступні об’єкти газопостачання , а саме:
№
Назва
Рік побудови
Орієнтована
п\п
балансова
вартість, тис.грн.
1. Шкафний регуляторний пункт
1992
3,0
за
адресою:
м.Баранівка
вул.Звягельська,139
2. Шкафний регуляторний пункт
2002
3,0
за
адресою:
м.Баранівка
вул.Соборна,40
2. Рішення 23 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 16 серпня
2018
року №1267 «Про затвердження акту безкоштовного приймання-передачі з
{V
комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади
на баланс ПАТ «Житомиргаз» шкафних регуляторних пунктів» в зв’язку із
внесенням змін до акту прийому-передачі вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А. та
на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

{V

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№1572

Про внесення змін та доповнень до Методики
розрахунку і порядку використання орендної
плати за користування майном комунальної
власності Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади
(регуляторний акт)
З метою приведення Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за
користування майном комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади, відповідно до вимог чинного законодавства, враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг, керуючись Законом України «Про оренду державного та
комунального майна», ст.ст. 26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Методики розрахунку і порядку використання
орендної плати за користування майном комунальної власності Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням Баранівської міської ради №1188
від 21 червня 2018 року, наступні зміни:
1.1. Абзац другий пункту 24 виключити.
1.2. Пункт 31 доповнити абзацом наступного змісту: « Орендна плата зараховується
орендодавцеві і спрямовується:
- за оренду нерухомого майна:
 50% до міського бюджету;
 50% підприємству, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно, які
використовуються на утримання та відновлення майна .
- за оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) – 100 %
підприємству, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно, які
використовуються на утримання та відновлення майна.
- кошти, що надійшли бюджетним установам, комунальним некомерційним підприємствам за
оренду майна в розмірі 100 % залишається у розпорядженні балансоутримувача.
- за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій – 100 % до
міського бюджету.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчук В.А. та на постійну комісію з питань
планування, фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку; постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг.
{V

Міський голова

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№1573

Про затвердження Положення про порядок
залучення, розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка
( регуляторний акт)
З метою забезпечення умов для створення і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єнаної територіальної
громади та міста Баранівка, керуючись ст..ст. 25,26,28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.4,9 Закону України «Про архітектурну діяльність», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка (додається).
2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка (додається).
3. Рішення тринадцять першої сесії шостого скликання Баранівської міської ради від 5
грудня 2013 року №1361 «Про внесення змін до рішення 20 сесії 6-го скликання від
05.12.2012 року №916 «Про затвервердження Порядку пайової участі замовників у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Баранівка», визнати таким, що
втратило чинність.
4. Секретарю Баранівської міської ради (Самчук О.В.) забезпечити оприлюднення
цього рішення згідно з чинним законодавством.
5. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на комісію з бюджетно
– фінансових , економічних питань, комунального майна та інвестицій.

{V
Міський
голова

А.О.Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 27 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 21.12.2018 року № 1573
Положення про порядок залучення, розрахунку розміру використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка, (далі за текстом – Порядок), розроблено
відповідно до ст.ст. 25,28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..40
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст.4,9 Закону України «Про
архітектурну діяльність».
1.2. Це Положення про Порядок є нормативно-правовим актом, що регулює відносини,
пов’язані із залученням, розрахунку розміру, використання коштів пайової участі замовників
будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка.
1.3. Дія Порядку розповсюджується на усіх замовників, які мають намір щодо забудови
земельної ділянки на території населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка, а також якими вже розпочато відповідні роботи на
об’єктах, але які до дня набрання чинності цим Порядком не введено в експлуатацію у
порядку, встановленому чинним законодавством, крім замовників п.3.7. цього Положення, та
тих які вже взяли пайову участь у розвитку інфраструктури згідно з порядком що діяв раніше.
1.4. Під забудовою земельної ділянки відповідно до ст.4,9 Закону України «Про архітектурну
діяльність» розуміється діяльність, яка передбачає як нове будівництво так і реконструкцію,
реставрацію та капітальний ремонт існуючого об’єкта.
1.5. Залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури (пайова участь) є грошові кошти, які замовник перераховує до місцевого
бюджету Баранівської міської ради.
1.6. Пайова участь є обов’язковим внеском, крім випадків, передбачених законами України і
цим Положенням.
1.7. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів, можуть
використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
В цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
 будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого
комерційного призначення, їх реконструкція, реставрація, розширення (прибудова),
капітальний ремонт;
 реконструкція – перебудова існуючих об’єктів і споруд цивільного або виробничого
призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг,
збільшення і покращення якості продукції тощо, пов’язані зі зміною геометричних
розмірів, функціонального призначення (в т.ч. житлових приміщень на нежитлові),
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заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних
показників;
 об’єкти будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до
них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми
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інженерними мережами водопостачання каналізації, газопроводу, теплопроводу,
електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями,
благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво (реконструкцію) яких
повинні бути складені окремо проект і кошторис;
інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних
споруд і комунікацій;
соціальна інфраструктура – об’єкти соціального та культурно-побутового
обслуговування населення, призначені для забезпечення стійкого розвитку та
функціонування населеного пункту (установи освіти, охорони здоров’я, соціального
забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і
мистецтва, установи житлово-комунального господарства);
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове
будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення,
капітальний
ремонт
об’єктів
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури населених пунктів;
інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає
рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти
будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;
замовник – фізична особа-підприємець, юридична або фізична особа, яка має намір
щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених
пунктах Баранівської міської об’єднатої територіальної громади та міста Баранівка і
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву чи повідомлення
про початок будівельних робіт;
пайова участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів Баранівської міської ОТГ – внесок замовника
у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів,
який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в
експлуатацію до міського бюджету (цільовий фонд) коштів пайової участі замовника
для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста
Баранівка (далі – пайова участь);
вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта
містобудування, визначена згідно з державними будівельними нормами, без
урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення
будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування
внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних
комунікацій;
кошти пайової участі
замовника у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка – кошти замовника, які залучаються на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка на пайовій
участі (далі – кошти пайової участі);
договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка – договір про пайову участь замовника
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
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Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка , укладений
Баранівською міською радою із замовником (далі – Договір);
розрахунок розміру пайової участі - розрахунок розміру пайової участі, який є
невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовника у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка у грошовому виразі відсоткового
значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі
документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними
показниками без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки,
звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж,
влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та
транспортних комунікацій (далі - Розрахунок);
будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності
(крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що
безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на
підставі договору найму на певний строк;
об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок (окрім індивідуальних
(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300
квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних
ділянках), будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються
на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних
дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями
будівельних норм і правил;
проектно-кошторисна документація – затверджені текстові та графічні матеріали,
якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні,
технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва;
реконструкція з добудовою/прибудовою – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі
мною функціонального призначення, техніко-економічних показників (загальної
площі, корисної площі, будівельного об’єму та загальної вартості), конструктивної
схеми, збільшення навантажень на несучі конструкції; або використанням об’єкта за
новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів та пов’язаних з
обов’язковим здійсненням добудови/прибудови;
добудова (розширення) – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі спорудженням
додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються за окремими
проектами;
рішення – правовий акт, який приймає виконавчий комітет Баранівської міської ради
відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який
відповідно до діючого Положення є підставою для реалізації тих чи інших заходів у
рамках містобудівної діяльності;
містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – документ, що
містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва
щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і
споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші
вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною
документацією;
технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта
будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам.

3. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА МІСТА БАРАНІВКА
3.1. Дане Положення поширюється на всіх замовників, що одержують дозвільні документи на
проектування
та
будівництво,
здійснюють
замовлення
проектно-кошторисної,
землевпорядної документації, які закінчили будівництво, будують чи мають намір щодо
забудови земельних ділянок (реконструкції, реконструкції з добудовою та надбудовою).
Замовник зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та
соціальної інфраструктури громади.
3.2. Пайова участь (внесок) замовника у створення і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади та міста Баранівка полягає у відрахуванні замовником після прийняття об’єкта в
експлуатацію до міського бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури Баранівськовської міської ОТГ та міста Баранівка
та подати до міської ради заяву на ім’я міського голови. До заяви додаються такі документи:
 копія паспорта;
 копія ідентифікаційного кода;
 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 копія декларації про початок виконання будівельних робіт;
 зведений кошторис вартості будівництва;
 інші документи за необхідності.
Заява з доданими документами про укладення договору про пайову участь може бути подана
представником за умови надання довіреності, посвідченої в установленому порядку.
3.3. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка визначається протягом десяти робочих
днів з дня реєстрації виконавчим комітетом Баранівської міської ради звернення замовника
про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що
підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування.
3.4. У разі якщо після укладення договору відбувається зміна замовника будівництва, то
рішення про зміну замовника приймається після укладення нового договору із новим
замовником у порядку, передбаченому Положенням, з врахуванням сум пайового внеску,
сплачених попереднім замовником. Сплачені попереднім замовником суми пайового внеску
не повертаються.
3.5. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, сплачують в повному обсязі єдиним
платежем або частинами за графіком, що визначається договором. При цьому кошти пайової
участі, у будь-якому разі сплачуються у повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в
експлуатацію.
3.6. Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, полягає у перерахуванні замовником
до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
3.7. Дія цього Положення не поширюється на забудовників у разі здійснення будівництва:
 об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів
місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту,
медичного і оздоровчого призначення;
 будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
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 індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків
загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих
на відповідних земельних ділянках;

 об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами
інвестиційних конкурсів або аукціонів;
 об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів
соціальної інфраструктури;
 об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
 об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики та
дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
 об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення
індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників
індустріальних парків.
4.РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БАРАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА МІСТА БАРАНІВКА
4.1. Величина пайової участі визначається у розрахунку, який є невід’ємною частиною
Договору, укладеному з Баранівською міською радою, як відсоток від загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами,
стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення
земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних
мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж, споруд та
транспортних комунікацій.
4.2. Граничний розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади та міста Баранівка з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може
перевищувати:
- 10 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для
нежитлових будівель або споруд;
- 4 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для
житлових будинків.
4.3. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка визначається при укладенні договору про пайову
участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва
(реконструкції) об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.
Розрахунок розміру пайових внесків та підготовка проекту договору по кожному
конкретному випадку здійснюється посадовими особами виконавчого комітету Баранівської
міської ради відповідно до розподілу обов’язків.
4.3. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з
державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі
встановлених виконавчим комітетом Баранівської міської ради нормативів для одиниці
створеної потужності.
4.4. Розмір пайової участі визначається за формулою:
П = (З- З буд. інші) × В
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 на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного
майданчика
від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і
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позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.;
В – розмір відсотка, встановлений рішенням сесії (виконкому) міської ради.
4.5. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір
коштів на розвиток інфраструктури розраховується як сума двох складових

П= П1 + П2,
де:
П1 – величина участі замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку
(П1=Збж х В, де Збж - кошторисна вартість будівництва житла, яка визначається як питома
вага загальної площі житла у загальній кошторисній вартості будівництва об’єкта);
П2 – величина участі замовника розрахована за нормативом, відповідно до функціонального
призначення вбудовано-прибудованих приміщень (П2 =Зпр х В де Зпр - кошторисна вартість
будівництва вбудовано-прибудованих приміщень, яка визначається у загальній кошторисній
вартості будівництва об’єкта).
4.6.Сума розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста може змінюватися в разі коригування проекту будівництва
(реконструкції), збільшення площі забудови (реконструкції), збільшення загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкту, змін чинного законодавства, про що сторони
мають
укласти
додаткову
угоду.
4.7. У випадку, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з
державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі
інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю, або виходячи з
опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої
влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Житомирської області станом
на дату укладання Договору, або за вартістю будівництва об’єктів-аналогів у даному регіоні.
4.8. Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні
4.9. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації стосовно загальної
кошторисної вартості об’єкта будівництва.
5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПАЙОВУ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БАРАНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА МІСТА БАРАНІВКА
5.1. Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше 15 днів з дня реєстрації звернення
замовника про його укладення.
5.2. Договір встановленої форми укладається між міською радою в особі міського голови
та замовника будівництва.
5.2.1. Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка.
5.3. Після отримання проекту договору (2 примірники) замовник забезпечує їх
підписання.
5.4. Один примірник договору залишається у замовника будівництва, другий екземпляр
укладеного договору разом з документами направляється до структурного підрозділу
виконавчого комітету міської ради, що здійснює контроль та моніторинг надходжень коштів
пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка, для зберігання та подальшого використання.
5.5. Якщо замовників будівництва об'єкта більше одного, то за домовленістю між
замовниками один з них виступає стороною в договорі, на яку покладається відповідальність
за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору. До договору додається доручення
замовників на право підписання такого договору. Розподіл коштів для сплати пайового внеску
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між замовниками будівництва об'єкта здійснюється за їхньою домовленістю без втручання
іншої сторони договору.
5.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

7.7. У разі невиконання Замовником умов Договору щодо перерахування в повному
обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Баранівська міська рада здійснює необхідні
заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ
6.1. Пайова участь сплачується у безготівковій формі єдиним платежем або частинами за
графіком, на розрахунковий рахунок, зазначений у договорі.
6.2. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію.
6.2.1.Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади та
його виконання зазначається замовником у декларації про готовність об’єкта до експлуатації
або в акті готовності об’єкта до експлуатації.
6.4. Перерахування суб’єктами господарювання коштів здійснюється у відповідності до
укладених договорів.
6.5. У разі невиконанні умов договору про пайову участь у розвитку інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка,
виконавчий комітет Баранівської міської ради має право звернутись до суду про стягнення
коштів з боржників.
7. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ
7.1. Кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватись виключно для створення і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка.
7.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників
будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
пайової участі приймає, Баранівська міська рада.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1.Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання
термінів укладення Договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених
законодавством України та цим Положенням.
8.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і
достовірність поданих даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається Договір
про пайову участь, визначаються розмір пайової участі та графік оплати.
8.3. У разі прострочення термінів сплати, визначених Договором про пайову участь:
- замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного Договору про пайову участь та
сплачує до місцевого бюджету пеню в розмірі не менше ніж 0,1% в день, але не більше
подвійної облікової ставки НБУ, що нараховується на суму простроченої заборгованості;
- розмір несплаченої частини пайової участі замовника коригується відповідно до умов
Договору про пайову участь на індекс інфляції (накопичувальний) від дати його розрахунку в
договорі та на величину штрафних санкцій, передбачених Договором.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
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9.1.

Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка, а також зміни і доповнення до нього
затверджуються виключно Баранівською міською радою.

9.2. Пропозиції про зміни і доповнення до Положення про пайову участь замовників
будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
мають право вносити виконавчий комітет Баранівської міської ради, постійні депутатські
комісії та депутати міської ради.
9.3. Залучення коштів замовників будівництва, що здійснюють будівництво на території
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, в якості пайової
участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади
здійснюється на підставі договору про пайову участь замовників будівництва у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади .
9.4. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не
врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.
9.5. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного
характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно
до Положення.
9.6. Дія цього положення поширюється і на суб’єктів господарювання, які отримали дозвіл на
проектно-пошукові роботи та отримують рішення виконавчого комітету Баранівської міської
ради про дозвіл на будівництво.
9.7. Замовники об’єктів будівництва можуть розстрочити сплату пайової участі (враховуючи
заборгованість, термін сплати якої настав, крім штрафних санкцій) на підставі підписання
додаткової угоди, з зазначенням графіку платежів на строк не більше одного календарного
року. У разі невиконання замовником будівництва графіку сплати розтермінованих платежів
угода про розтермінування може бути розірвана в односторонньому порядку.
9.8. Спори пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури населених пунктів
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, вирішують у
судовому порядку.

Секретар ради

{V

О.В. Самчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 27 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 21.12.2018 року № 1573

Типовий договір
про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади та міста Баранівка
м.Баранівка

«____»_______________ 2018 р.

Баранівська міська рада в особі міського голови Душка Анатолія Олександровича, що діє на
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та
_____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку
особу на укладання договору або найменування юридичної особи )

(далі - Замовник), що діє на підставі______________________________________________ з
другого боку (далі за текстом Договору – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного Договору є пайова участь Замовника у розвитку інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування ___________________________.
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування__________________________________.
2. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортоної та соціальної
інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та
міста Баранівка у розмірі ________________ гривень (єдиним/частинами за графіком)
платежем до спеціального фонду місцевого бюджету з призначенням платежу: «Пайова
участь у розвитку інженерно-транспортоної та соціальної інфраструктури Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка», відповідно до розрахунку
величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка (додається) у строк до «____»
_______________ 20____ року.
2.2. Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до
даних Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає
уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.
2.3. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку
інфраструктури Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка.
2.4. Сплата коштів (пайової участі) Замовником на розвиток інфраструктури населених
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
здійснюється у безготівковій формі згідно наступних реквізитів:______________________
_____________________________________________________________________________,
з призначенням платежу: «Пайова участь у розвитку інженерно-транспортоної та соціальної
інфраструктури Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка»
(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).
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3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі зазначеній у п.2.1. розділу 2 цього
Договору , до «____» ___________________ 20____ року єдиним платежем/ частинами згідно
графіку.

3.2. У разі змін до проектної документації , які спричиняють зміни техніко-економічних
показників будівництва, замовник зобов’язується звернутися з клопотанням до Баранівської
міської ради про внесення відповідних змін до Договору.
3.3. Комісія з питань визначення величини пайової участі замовників будівництва у розвитку
інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади
та міста Баранівка проводить коригований розрахунок пайового внеску, що є підставою для
підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору Договору в межах чинного
законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п.2.1.
розділу 2 цього Договору, за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної
облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання, або на день
його погашення. Розрахунок пені здійснюється за кожний день прострочення платежу,
включаючи день погашення.
4.4. У випадку надання недостовірних даних проектно-кошторисної вартості об’єкта
будівництва для розрахунку розміру пайової участі Замовник сплачує штрафні санкції у
розмірі суми, не заявленої до вартості об’єкта містобудування.
4.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобов’язань.
4.6. У разі невиконання Замовником будівництва умов Договору про пайову участь у
створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної
територіальної громади та міста Баранівка щодо перерахування в в повному обсязі коштів,
міська рада здійснює необхідні заходи примусового стягнення вказаних коштів в судовому
порядку.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом
укладення відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому
порядку.
5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору майнових прав
Сторони одна до іншої претензій не мають.
5.4. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких
зберігається у Замовника, другий – у підрозділу, що здійснює контроль та моніторинг
надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його
виконання.
5.6. Додатки до Договору:
- Розрахунок величини пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури населених
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка.
6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
_______________________
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_______________________
_______________________
_______________________

________________________
________________________
________________________
________________________

Розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста
Баранівка
«_____» _____________ 20____ р.

м.Баранівка

Баранівська міська рада в особі __________________________________________________
(ПІБ та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та
_____________________________________________________________________
(П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа,
який уповноважує таку особу на укладення договору—для юридичних осіб)

далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються
«Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури
неселених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
від «___» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке:
1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка, у зв'язку
з будівництвом об'єкта ____________________________, що знаходиться за адресою:
______________________________________, який є грошовим виразом відсоткового
значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно
до Закону України від 17.02.11 р. №3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» та
Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі
у розвитку інфраструктури населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади та міста Баранівка, затвердженого рішенням Баранівської міської ради від «___»
__________ 20__р. №_____ (далі за текстом — Порядок).
2.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативноправових актів, стала надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт
будівництва, а саме: _______________________________________________________.
5. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди,
договори, кошториси тощо): ________________________________________________.
6. Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта
будівництва становить: ________________________________________________.
7. 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: ______________________________________________________
8. 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 у розвитку інфраструктури населених пунктів
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка на момент
підписання цього документа не передбачено (або передбачено, тоді вказати суму цифрами та
прописом).
9.Розмір відсотка пайової участі відповідно до рішення виконавчого комітету Баранівської
міської ради від «____» ___________________ 20____ року
№_____ становить:
_______________________________________.
10.Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 4.4. Положення , та
становить:
П = (З- З буд. інші) × В
де:
П – розмір пайової участі у грошовому виразі, (грн.);
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З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного
розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, грн.;

З буд. інші – витрати на придбання 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.
11.Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з
яких зберігається у Замовника, другий — у спеціаліста з питань юридичного забезпечення
Баранівської міської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка від «___»
__________ 20__р. №_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом
усього періоду дії основного Договору.
Сторона 1
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Сторона 2
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Графік оплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста
Баранівка
«_____» __________ 20____р.

м. Баранівка

Баранівська міська рада в особі __________________________________________________
(ПІБ та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та
_____________________________________________________________________
(П. І. Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа,
який уповноважує таку особу на укладення договору—для юридичних осіб)

далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються
«Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури
неселених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка
від «___» __________ 20__р. №_____ домовилися про таке:
1. Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:
___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _________________гривень до
«_____ » ______________ 20_____ року;
___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до « » 20 року;
___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до « » 20 року;
___________% від загального розміру пайової участі, в сумі _____грн. до « » 20 року;
2. Цей Графік складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких
зберігається у Замовника, другий — у спеціаліста з питань юридичного забезпечення
Баранівської міської ради.
3. Цей Графік є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Баранівської
міської об’єднаної територіальної громади та міста Баранівка від «___» __________ 20__р.
№_____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії
основного Договору.
Сторона
1
{V
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Сторона 2
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1574

Про надання дозволу Баранівській КЦРЛ на внесення
змін до договору оренди нежитлового приміщення
З метою врегулювання орендних відносин, пов’язаних зі зміною
обставин та згоду Баранівської комунальної центральної районної лікарні та
благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області» щодо надання
рівнозначного приміщення в будівлі поліклініки, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись
ст.25,26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Баранівській комунальній центральній районній лікарні
на внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення, укладеного з
благодійною організацією «Лікарняна каса Житомирської області», в зв’язку з
наданням іншого рівнозначного приміщення в будівлі поліклініки, площею до
20 кв.м.
2. Баранівській комунальній центральній районній лікарні:
2.1. Провести незалежну оцінку вартості об’єкта оренди, передати
вищезазначене майно в оренду згідно чинного законодавства.
2.2. Встановити орендну плату відповідно до Методики розрахунку і
порядку використання орендної плати за користування майном комунальної
власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженої
рішенням міської ради від 21 червня 2018 року №1188, зі змінами та
доповненнями.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради
Кокітко Н.В., та на постійну комісію з питань житлово-комунального
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери
послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова
{V

А. О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1575

Про надання згоди на безоплатну передачу майна
у власність Дубрівської об’єднаної територіальної
громади
Розглянувши клопотання виконавчого комітету Дубрівської сільської ради від 16
листопада 2018 року №585 щодо безоплатної передачі майна вимірювальної лабораторії, що
перебуває в користуванні КНП «Центр ПМСД Дубрівської сільської ради» враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись ст.25,26,60 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатну передачу у власність Дубрівської об’єднаної
територіальної громади в особі Дубрівської сільської ради майна вимірювальної лабораторії,
що перебуває в користуванні КНП «Центр ПМСД Дубрівської сільської ради», яке
облікується на балансі Баранівської комунальної центральної районної лікарні.
2. Створити комісію з приймання-передачі у складі:
Голова комісії:
КОКІТКО
Наталія Володимирівна

перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчого органу ради,

Члени комісії:
ШАТРОВСЬКИЙ
Ігор Володимирович

головний лікар Баранівської комунальної центральної
районної лікарні;

КРАВЧЕНКО
Наталія Сергіївна

головний бухгалтер Баранівської комунальної
цнтральної районної лікарні;

КОЗЕРЕНКО
Віктор Петрович

Дубрівський сільський голова;

КОЗИРЕНКО
Олена Іванівна

головний бухгалтер Дубрівської сільської ради.

3. Затвердити акт приймання-передачі майна вимірювальної лабораторії, що перебуває
в користуванні КНП «Центр ПМСД Дубрівської сільської ради» з балансу Баранівської
комунальної центральної районної лікарні на баланс Дубрівської сільської ради
{V

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В., та на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

{V

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1576

Про надання дозволу Баранівській комунальній
центральній районній лікарні щодо передачі в оренду
нежитлового приміщення комунальної власності
Баранівської міської ради
Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської комунальної центральної
районної лікарні Шатровського І.В. щодо передачі в оренду нежитлового приміщення
площею 17,2 кв.м., розташованого на першому поверсі поліклініки за адресою: Житомирська
область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Звягельська,66, для розміщення закладу
торгівлі з продажу товарів продовольчої групи, в асортиментному переліку якого відсутні
товари підакцизної групи, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житловокомунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери
послуг, керуючись ст.ст.5,9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», розглянувши звіт суб’єкта оціночної діяльності, керуючись ст.ст.25,26,59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Законом
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити звіт № 33/2018 від 03 грудня 2018 року про незалежну оцінку нежитлового
приміщення площею 17,2 кв.м., розташованого на першому поверсі поліклініки за адресою:
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка вул.Звягельська,66, ринкова вартість
об’єкта незалежної оцінки становить 41438,00 гривень ( сорок одна тисяча чотириста
тридцять вісім гривень 00 копійок ) без врахування ПДВ., незалежна оцінка якого була
виконана суб’єктом оціночної діяльності приватним підприємством «Агросервіс Баранівка».
2.
Надати дозвіл головному лікарю Баранівської комунальної центральної районної
лікарні Шатровському І.В. на оголошення конкурсу щодо передачі в оренду нежитлового
приміщення площею 17,2 кв.м., розташованого на першому поверсі поліклініки за адресою:
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Звягельська,66 для розміщення
закладу торгівлі з продажу товарів продовольчої групи, в асортиментному переліку якого
відсутні товари підакцизної групи.
3.
На підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за
користування майном комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної
громади, встановити стартову розрахункову орендну ставку за використання нерухомого
майна – 10 %, до вартості нерухомого майна, визначеного експертним шляхом, нежитлового
приміщення площею 17,2 кв.м., розташованого на першому поверсі поліклініки за адресою:
Житомирська область, Баранівський район, м.Баранівка, вул.Звягельська,66.
4.
Після закінчення процедури проведення конкурсного відбору заключити договір
оренди з переможцем конкурсної процедури та надати на погодження міському голові.
5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови
з
питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В. та на постійну комісію з
{V
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1577

Про надання згоди на безоплатну передачу майна з балансу
Баранівської комунальної центральної районної лікарні
на баланс КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради
Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської комунальної центральної
районної лікарні Шатровського І.В. від 11.12.2018 року №1247 щодо надання дозволу на
безкоштовну передачу лабораторного обладнання та матеріальних цінностей, що знаходяться
в лабораторії Першотравенської АЗПМС з балансу Баранівської комунальної центральної
районної лікарні на баланс КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, керуючись ст.25,26,60 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатну передачу лабораторного обладнання та матеріальних
цінностей, що знаходяться в лабораторії Першотравенської АЗПМС з балансу Баранівської
комунальної центральної районної лікарні на баланс КНП «Центр ПМСД» Баранівської
міської ради.
2. Створити комісію з приймання-передачі у складі:
Голова комісії:
КОКІТКО
Наталія Володимирівна

перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчого органу ради,

Члени комісії:
ШАТРОВСЬКИЙ
Ігор Володимирович

головний лікар Баранівської комунальної центральної
районної лікарні;

КРАВЧЕНКО
Наталія Сергіївна

головний бухгалтер Баранівської комунальної
центральної районної лікарні;

ПІСЧАНСЬКА
Володимирівна

головний лікар КНП «Центр ПМСД» Баранівської Тетяна
міської ради;

ПАРФЕНЮК
Валентина Броніславівна
{V

головний бухгалтер КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради.

3. Затвердити акт приймання-передачі лабораторного обладнання та матеріальних
цінностей з балансу Баранівської комунальної центральної районної лікарні на баланс КНП
«Центр ПМСД» Баранівської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В., та на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості,
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

{V

А. О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1578

Про передачу на баланс відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської
міської ради основних засобів та інших матеріальних цінностей
Розглянувши звернення начальника відділу містобудування, архітектури, земельних
відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г. щодо передачі
основних засобів та інших матеріальних цінностей для вирішення нагальних проблем з питань
функціонування новоствореного відділу, керуючись ст.25,26,60 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житловокомунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери
послуг,міська рада
ВИРІШИЛА
1. Передати на баланс відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та
комунальної власності Баранівської міської ради основні засоби та інші матеріальні цінності,
а саме:
№
Найменування
Інвентарний Одиниця Кількість
Сума
п/п
номер
виміру
Робоче місце в т.ч. монітор, 10480093
комплект 1
5200,00
системний блок, клавіатура,
мишка, 2 колонки
ПК укомплектований в т.ч. 101460066
комплект 1
12833,00
монітор,
системний
блок,
клавіатура, мишка, 2 колонки
Системний блок Grand
10480014
шт
1
1405,00
Комп’ютерна техніка в т.ч. 10480192
комплект 1
10353,00
монітор,
системний
блок,
клавіатура, мишка
ПК укомплектований в т.ч. 101460067
комплект 1
12833,00
монітор,
системний
блок,
клавіатура, мишка, 2 колонки
Ноутбук Lenovo 110-15
101460005
шт
1
7320,00
МФУ Canon 4410
10480181
шт
1
1812,00
Комплект меблів (шафа купе)
10640133
шт
1
3370,00
Комплект офісних меблів в т.ч. 10640266
комплект 1
10441,00
столи 3 шт, тумбочка – 1 шт
Комплект меблів в т.ч. столи – 2 10640235
комплект 1
3505,00
{V
шт, приставка до стола – 1 шт,
журнальний столик-тумба – 1 шт
Комплект меблів в т.ч. полиці 10640236
комплект 1
3505,00
навісні – 2шт, полиці кутові – 1

шт, стінові панелі – шт.,
тумбочка – 1 шт
Монітор Philips
Комплект (клавіатура, мишка)
Принтер Canon
Шафа книжна
Шафа б\в
Сейф
Стілець офісний
Ножиці
Підставка під календар
Дирокол
Калькулятор
Телефонний довідник
USB флеш-накопичувач
Флешка
Переноска
Жалюзі білі
Поличка навісна
Годинник настінний
Чайник електричний
Телефонний апарат
Флешка 8 Гб
Пенал
Офісні стільці (шкіряні)
Калькулятор
Степлер
Лоток для паперу
Лоток для паперу вертикальний
Корзина для сміття
ВСЬОГО:

шт
комплект
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м.кв.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
7,5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2

4950,00
467,00
730,00
700,00
693,00
39,00
250,00
7,00
13,00
15,00
128,00
50,00
102,00
660,00
150,00
1005,00
420,00
208,00
485,00
392,00
138,00
1946,00
780,00
387,00
46,00
100,00
90,00
48,00
87576,00

2. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів та інших матеріальних
цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу містобудування, архітектури,
земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А., та на постійну комісію з питань
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва
та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

{V

А. О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018

№ 1579

Про затвердження Програми фінансової
підтримки комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Баранівської міської ради на 2019 рік
Розглянувши лист головного лікаря КНП «Центр первинної медико –
санітарної допомоги» Баранівської міської ради від 05.12.2018 року № 428,
керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та Постановою Кабінету Міністрів України №1303 від 17.08.1998 року, з метою
забезпечення медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями,
інших пільгових категорій населення та забезпечення проведення
туберкулінодіагностики дитячого населення, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради на 2019 рік, що додається.
2. Управлінню фінансів міської ради (Василевський О.В.) передбачити, в
межах наявних фінансових ресурсів, кошти на реалізацію заходів Програми
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради на 2019 рік.
3. КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської ради (Пісчанська Т.В.):
3.1.Забезпечити організацію виконання заходів Програми.
3.2.До 15.01.2020 року інформувати Баранівську міську раду про хід
виконання Програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Кокітко Н.В. та на комісію з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).
Міський голова
{V

А.О. Душко

«Затверджено»
рішення 27 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 21.12.2018 р. № 1579

Програма
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
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розроблення

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико - санітарної
допомоги» Баранівської міської ради

1

2019 рік

Кошти задіяні на виконання
Програми

Міська рада, інші надходження, не
заборонені чинним законодавством
України

Орієнтований обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для виконання
реалізації Програми

2019р. – 514940,0 грн.

1. Загальні положення.
Програма
фінансової
підтримки
комунального
некомерційного
підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги Баранівської міської
ради на 2019 рік (далі - Програма), розробленана на підставі ст. 26 Закону України
«Про місцеве сомоврядування в Україні» та ст. 91 Бюджетного кодексу України.
З метою виконання Програми планується забезпечити фінансову підтримку
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної
допомоги» Баранівської міської ради на 2019 рік шляхом надання трансфертів.
Дана Програма необхідна для стабільного функціонування комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради, поліпшення його матеріально - технічної бази та
створення належних умов для розвитку первинної медико - санітарної допомоги,
наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування
населення.

2. Мета Програми.
Метою Програми є:
- забезпечення стабільної роботи комунального некомерційного
підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги Баранівської
міської ради відповідно до його функціонального призначення;
- оновлення матеріально - технічної бази комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги»
Баранівської
міської ради ;
- забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності
медичного обслуговування населення;
- забезпечення лікарськими засобами пільгову категорію населення;
- забезпечення знеболюючими засобами онкологічних хворих в IV ст.
захворювання (паліативне лікування);
- придбання лікарських засобів для діагностики та профілактики
туберкульозу.

3. Завдання Програми.
Фінасова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання
основних функцій комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико - санітарної допомоги» Баранівської міської ради за рахунок надання
поточних трансфертів та здійснення внесків до статутного капіталу (згідно додатку)
.

4. Фінасове забезпечення Програми.
Видатки на фінансування Програми здійснюються за рахунок коштів,
виділених в установленому порядку з міського бюджету та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України, на рахунок одержувача бюджетних
коштів, відкритий в установленому порядку у ГУДКУ у Житомирській області.
Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання програми є
Баранівська міська рада, відповідальним виконавцем Програми - комунальне

некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради. Фінансова підтримка надається в межах бюджетних
призначень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік
за цією Програмою. Протягом року обсяг фінансування за рахунок коштів міського
бюджету може змінюватися відповідно до рішення міської ради про внесення змін до
показників , виходячи з наявного ресурсу .
5. Орієнтовний обсяг фінансування Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги»
Баранівської міської ради на 2019 рік: 514970,0 грн.
6. Очікувані результати виконання Програми.

2019 рік
Забезпечення лікарськими засобами пільгової
категорії населення (в т.ч. наркотики)

514940,0

Всього:

514940,0

Реалізація Програми дасть змогу:
- забезпечети
стабільну
роботу комунального
некомерційного
підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Баранівської
міської ради;
- забезпечити оновлення матеріально - технічної бази закладу;
- забезпечети
створення
оптимальних умов для покращення
ефективності медичного обслуговування населення;
- покращити
фінансовий стан комунального некомерційного
підприємства.
7. Звітність та контроль за виконанням Програми.
Комунальне некомерційне підприємство подає щомісяця до 20 числа, що настає за
звітним, головному розпоряднику коштів Баранівської міської ради фінансові звіти з
пояснювальною запискою.
Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідальний
виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник
бюджетних коштів Баранівська міська рада та постійна комісія.

Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1580

Про внесення змін до
контракту з директором КП
«Баранівка міськводоканал»
Відповідно до ст. 96 Кодексу законів про працю України, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
директора комунального підприємства «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. від 29 листопада 2018 року №3015, враховуючи рішення
сесії від 17 липня 2017 року №442 «Про укладення контракту з керівником
КП «Баранівка міськводоканал»» та рекомендації постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни у частину а) пп.3.1 розділу ІІІ контракту з
директором КП «Баранівка міськводоканал» шляхом укладення додаткової
угоди, яка є невід'ємною його частиною, згідно з додатком.
2.

Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018

№ 1581

Про затвердження Положення про
відділ організаційно-кадрової роботи
Баранівської міської ради
З метою оптимізації структури виконавчого комітету міської ради,
керуючись ст.25, пунктом 4 статті 54 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Положення про відділ організаційно-кадрової роботи
(додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення 2 сесії 8 скликання
міської ради від 11.01.2017 р. № 43 та рішення 2 сесії 8 скликання міської
ради від 11.01.2017 р. № 47.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В.

Міський голова

А.О. Душко

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 27 сесії 8 скликання
міської ради від 21.12.2018 року № 1581
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційно-кадрової роботи Баранівської міської ради
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Відділ організаційно-кадрової роботи Баранівської міської ради (далі - відділ)
є структурним підрозділом апарату Баранівської міської ради.
1.2.Відділ
у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами інших органів
влади, рішеннями Баранівської міської ради, розпорядженнями міського голови, чинними
нормативно - правовими актами України та цим Положенням.
1.3. Структура
та загальна чисельність працівників відділу затверджується
сесією Баранівської міської ради.
1.4. Відділ підпорядковується міському голові, а за рішенням сесії - першому
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчо органу ради.
1.5. Положення
про відділ затверджується сесією Баранівської міської ради.
1.6. Працівники
відділу призначаються на посади та звільняються з посад
розпорядженням міського голови згідно з чинним законодавством.
1.7. При
здійсненні своїх повноважень відділ взаємодіє з органами державної
влади, місцевого самоврядування, іншими структурними підрозділами Баранівлської
міської ради, старостами.
2. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
Основними завданнями та функціями відділу є:
2.1. З питань діловодства та організаційної роботи:
- Здійснення організаційного та методичного забезпечення діяльності
виконавчого комітету та виконавчих органів Баранівської міської ради.
2.1.2. Організація діловодства та роботи зі зверненнями громадян в Баранівській
міській раді.
2.2. З питань кадрової роботи:
2.2.1.
Забезпечення реалізації політики з питань кадрової роботи і служби в
органах місцевого самоврядування у Баранівській міській раді та її виконавчих органах;
узагальнення разом з відповідними структурними підрозділами Баранівської міської ради
практики роботи з кадрами, внесення голові міської ради пропозицій щодо її
вдосконалення.
2.2.2.
Складання річних планів роботи з кадрами, проведення аналізу
щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування замовлень на підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування
(разом з іншими виконавчими органами міської ради).
2.2.3.
Ведення встановленої звпне-облікової документації, підготовка
статистичної звітності з кадрових питань і нагород; аналіз якісного с к л ад у посадових осіб
міської ради та її виконавчих органів.
2.2.4.Проведення роботи з кадровим резервом, здійснення організаційнометодичного керівництва формуванням кадрового резерву, аналіз та узагальнення
практики формування кадрового резерву по виконавчих органах міської ради, внесення
голові міської ради пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи (разом з керівниками
виконавчих органів ради). Внесення рекомендацій керівництву Баранівської міської ради

про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування при
плануванні періодичного переміщення по службі (ротації).
2.2.5.
Вивчення разом з іншими структурними підрозділами міської ради
особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад у
відділах, управліннях та інших виконавчих органах районної у місті ради, попередження
їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи
місцевого самоврядування та її проходженням. В межах своєї компетенції забезпечення
контролю іа добором та розстановкою кадрів міської ради та її виконавчих органів
відповідно до вимог законодавства
2.2.6.
Прийом від претендентів на посади посадових осіб місцевого
самоврядування відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії.
Здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.
2.2.7.Розгляд та внесення керівництву міської ради пропозицій щодо проведення
стажування кадрів па посади посадових осіб місцевого самоврядування. Підготовка разом
з відповідними виконавчими органами документів для організації стажування,
здійснення контролю за його проведенням.
2.2.8. Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад
працівників міської ради та її виконавчих органів.
2.2.9. Планування з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної
підготовки та результативності роботи посадової особи місцевого самоврядування
періодичного переміщення по службі у виконавчих органах міської ради.
2.2.10. Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів
посадовим особам міської ради, внесення про це записів до трудових книжок.
2.2.11. Обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування,
здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток
відповідної тривалості, складання графіку щорічних відпусток працівників міської ради
та керівників її виконавчих органі.
2.2.12. Забезпечення підготовки відповідних матеріалів та підготовка документів
для заохочення і нагородження працівників. Ведення відповідного обліку.
2.2.13. Здійснення у межах своєї компетенції заходів для забезпечення трудової
дисципліни, оформлення документів, пов'язаних з проведенням службового
розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
2.2.14. Своєчасна підготовка документів щодо продовження терміну
перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій
працівникам.
2.2.15. Здійснення роботи, пов'язаної із заповненням, обліком і зберіганням
трудових книжок та особових справ працівників.
2.2.16. Оформлення, видача посвідчень та довідок з місця роботи працівника,
проведення оформлення листків тимчасової непрацездатності.
2.2.17. Підготовка документів для відрядження працівників.
2.2.18. Участь у межах своєї компетенції у розробленні структури міської ради
та штатного розпису, контроль за розробленням посадових інструкцій.
2.2.19. Здійснення організаційного забезпечення, участь у роботі атестаційної
комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого
самоврядування міської ради покладених на них завдань і обов'язків.
2.2.20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів; організація разом з іншими структурними підрозділами міської ради регулярного
навчання працівників.
2.2.21. Здійснення у виконавчих органах ради контролю за дотриманням Закону
України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та інших актів чинного
законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування
(разом з іншими структурними підрозділами ради).
2.2.22. Здійснення обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання
військовозобов'язаних у міській раді, забезпечення контролю за станом військового

обліку військовозобов'язаних і призовників у виконавчих органах міської ради зі статусом
юридичної особи.
2.2.23 Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання
посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов'язання
фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів
своєї сім'ї (декларуван ня доходів).
2.2.24. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз'яснень з питань,
що належать до компетенції кадрової служби.
2.2.25. Проведення іншої роботи, пов'язаної із застосуванням законодавства про
працю та службу в органах місцевого самоврядування.
2.3. З питань мобілізаційної роботи роботи, надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення:
2.3.1. Забезпечення виконання державної політики в сфері мобілізаційної роботи
та мобілізації, цивільного захисту, екології та природних ресурсів на території об’єднаної
громади.
2.3.2. Планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки
та моиїлізації, підготовка доповідних записок, проектів наказів та розпоряджень з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
2.3.3. Організація та забезпечення контролю за оповіщенням керівного складу
теріторіальної громади, населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації.
2.3.4. Планування, розробки і проведення заходів з переведення територіальної
громади на роботу в умовах особливого періоду та здійснення контролю за їх виконанням.
2.3.5. Проведення-роботи з визначення потреб (обсягів) у фінансуванні заходів з
мобілізаційної підготовки та мобілізації, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення.
2.3.6. Проведення роботи, пов"язаної з визначенням потреб Збройних Сил
України, інших військових формувань, шляхи задоволення цих потреб, за забезпечення
життєдіяльності населення в особливий період.
2.3.7. Проведення роботи з бронювання військовозобов”язаних, ведення їх
обліку, забезпечення подання відповідної звітності.
2.3.8.Підготовка пункту евакуації до роботи в умовах особливого періоду.
2.3.9. Проведення роботи по підготовці до нормованого (у разі необхідності)
забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним
обслуговуванням, послугами зв"язку, транспорту, комунальними га побутовими
послугами.
2.3.10. Здійснення збору, накопичення, обробка та аналіз з оприлюднення
інформації про стан техногенної та природної безпеки на території громади.
2.3.11 Розробка пропозицій щодо утворення та складу спеціальних комісій з
ліквідації надзвичайних ситуацій, прийняття участі у їх роботі.
2.3.12. Ведення обліку, контролю стану утримання захисних споруд, прийняття
участі у роботі комісії з питань визначення їх стану.
2.3.13. Організація роботи із забезпечення готовності системи зв"язку та
централізованого оповіщення.
2.3.14. Прийняття участі у розробці заходів щодо евакуації населення із зон
надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.
2.3.15. Здійснення інших функцій у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
2.4. Відповідно до завдань відділ здійснює наступні функції:
2.4.1. Забезпечення річного перспективного та місячного планування роботи
виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради на підставі пропозицій їх
керівників.

2.4.2.Проведення аналізу стану виконання перспективного та місячного
планування роботи виконавчого комітету і структурних підрозділів міської ради та
підготовка звітів про їх виконання.
2.4.3.Розробка місячних планів роботи відділу та місячних календарних планів
основних організаційно-масових заходів міської ради та аналіз стану їх виконання.
2.4.4.Планування роботи постійних комісій міської ради, координаційних рад
виконавчого комітету, інших дорадчих органів ради.
2.4.5. Забезпечення контролю за станом дотримання Регламенту роботи
Баранівської міської ради.
2.4.6. Висвітлення діяльності міського голови та виконавчих органів міської ради
у засобах масової інформації та веб-сайті.
2.4.7. Інформування членів територіальної громади про роботу міської ради, її
виконавчих органів.
2.4.8. Забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради з трудовими
колективами,підприємствами, установами, організаціями територіальної громади.
2.4.9. Інформування обласної державної адміністрації про головні події,
поточну діяльність виконавчих органів міської ради та про виконання органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
2.4.10. Підготовка довідково-інформаційних матеріалів з питань, що належать
до компетенції відділу.
2.4.11. Організаційне забезпечення участі міського голови, секретаря міської
ради, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючої справами
виконавчого комітету у заходах, які проводяться в області, місті, селищі, селах, містах
обласного підпорядкування з нагоди відзначення державних та професійних свят,
пам'ятних дат та ювілеїв.
2.4.12 Підготовка тез виступів міського голови, секретаря міської ради, першого
заступника міського голови питань діяльності виконавчих органів ради, заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами
виконавчого комітету.
2.4.13. Підготовка текстів вітальних листівок, запрошень, виготовлення та
направлення їх адресатам.
2.4.14. Організаційне забезпечення підготовки та проведення загальноміських
заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят.
2.4.15. Підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету,
розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.
2.3.16. Здійснення експертизи проектів нормативних актів у межах компетенції
відділу, що виносяться на розгляд ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського
голови, а також, у разі необхідності, підготовка висновків.
2.4.17. Отримання від підприємств, установ, організацій, незалежно від форм
власності, документів, довідок та інших матеріалів, необхідних для виконання
покладених на відділ завдань у порядку, встановленому чинним законодавством.
2.4.18. Забезпечення підготовки матеріалів до нагородження Почесною грамотою
та Грамотою Верховної Ради України.
2.4.19. Розгляд пропозицій, заяв, скарг та звернень громадян.
2.4.20. Виконання доручень, наданих міським головою та першим заступником
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
3. ПРАВА ВІДДІЛУ
Для реалізації вищезазначених функцій відділ має право:
3.1. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету
міської ради, нарадах,семінарах.
3.2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів,
установ, підприємств та організацій міста інформацію, документи, інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.3. 3а погодженням із першим заступником міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради залучати в установленому порядку спеціалістів виконавчих
органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста та громади для розгляду
питань, що належать до компетенції відділу.
3.4. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу за
погодженням з першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
3.5. Вносити на попередній розгляд керуючої справами виконавчого комітету
міської ради проекти рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень
міського голови, доповідні записки, пропозиції з питань, що належать до компетенції
відділу.
3.6 Перевіряти стан планування у виконавчих органах міської ради, вносити
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
3.7 Використовувати систему зв'язку і комунікацій, що існують у міській раді.
3.8.Інформувати першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради у разі покладання на відділ виконання завдань, що не належать
до його функцій чи виходять за межі його компетенції, а також у випадках коли відповідні
виконавчі органи міської ради, їх підрозділи, або працівники не надають документи, інші
матеріали, необхідні для вирішення завдань відділу.
3.9. Надавати в установленому порядку та в строки, передбачені запитом,
виконавчим органам міської ради документи, довідки та інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на них завдань.
3.10. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового
розпорядку, вимог законодавства з кадрових питань та служби в органах місцевого
самоврядування виконавчими органами ради.
3.11. Представляти інтереси відділу (за погодженням начальника відділу) в інших
органах виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мооїлізації, надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення.
3.12. Готувати запити на отримання відповідної статистичної інформації та інших
даних від державних органів влади , посадових осіб, політичних партій, громадських та
релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, даних які
необхідні для виконання посадових обов"язків.
3.13. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради,підприємств, фахівців установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками;, представників громадських організацій (за
їх згодою).
3.14 Перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними
підрозділами міської ради заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення.
3.15. Подавати керівникові установи пропозиції щодо заохочення працівників які
брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації,
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
4.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1.Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з
діловодства у Баранівській міській раді, інших нормативно-правових та розпорядчих
актів.
4.2 Штатний розпис відділу затверджується сесією Баранівської міської ради.
4.3 Вимоги до посади начальника, головних спеціалістів та спеціалістів відділу
встановлюються кваліфікаційним довідником.
4.4 Безпосереднє
керівництво відділом здійснює начальник відділу, який
призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови згідно
із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування в установленому
порядку за погодженням з сесією Баранівської міської ради. У тому разі, якщо на посаду
начальника відділу претендує кандидат, що вже є посадовою особою місцевого

самоврядування - призначення на посаду може відбуватися шляхом застосування
процедури стажування.
4.5 На час відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний
спеціаліст з організаційної роботи згідно з розпорядженням міського голови.
4.6 Працівники
відділу безпосередньо підпорядковані начальнику відділу,
йому підконтрольні і підзвітні.
5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
5.1 У своїй роботі керується нормативно-правовими актами, зазначеними у
пункті 1.2 цього Положення, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та
іншими документами, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.
5.2.Здійснює безпосереднє керівництво відділом, розподіляє обов'язки між
працівниками відділу та складає посадові інструкції працівників.
5.3.Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань
та не розголошення відомостей конфіденційного характеру, що стали відомі в результаті
здійснення службових обов'язків.
5.4. Надає в межах своїх повноважень доручення, завдання посадовим особам і
працівникам відділу та контролює їх виконання.
5.5. Вносить пропозиції щодо матеріального заохочення та дисциплінарної
відповідальності працівників відділу.
5.6. Створює умови для систематичного підвищення кваліфікації працівників
відділу, контролює стан трудової та виконавської дисципліни безпосередніх підлеглих.
5.7. Безпосередньо підпорядковується міському голові, а за розподілом
функціональних обов'язків - першому заступнику міського голови з питань виконавчих
органів ради. їм підконтрольний і підзвітний.
5.8. Готує та подає на затвердження першому заступнику міського голови з
питань виконавчих органів ради поточні плани роботи відділу.
5.9. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки нормативних
актів міської ради та здійснює експертизу проектів рішень, у межах компетенції відділу,
що вносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету.
5.10 Відповідає за підготовку та зберігання документації відділу відповідно до
Номенклатури справ.
5.11. Організовує роботу з прийому та розгляду звернень громадян.
5.12. Несе відповідальність за дотримання працівниками відділу правил
внутрішнього трудового розпорядку, ділового етикету, правил та норм охорони праці,
протипожежної безпеки.
5.13. Забезпечує планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та
роботу з ним. організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації посадових осіб.
5.14. Бере участь у розробленні структури міської ради, штатного розпису,
здійснює погодження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій
посадових осіб міської ради в межах своєї компетенції.
5.15. Організовує ведення, зберігання особових справ, трудових книжок
працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для призначення
пенсійного забезпечення в межах компетенції відділу, видачу посвідчень, довідок,
складання звітності.
5.16. Здійснює організаційне забезпечення роботи агсстаційної та конкурсної
комісій. Подає на розгляд вказаним комісіям матеріали щодо кандидатів на посади у
виконавчі органи районної у місті ради та осіб, які атестуються.
5.17. Надає консультативно-методичну допомогу з кадрових питань, служби в
органах місцевого самоврядування та нагород працівникам міської ради.
5.18. Організовує роботу з підготовки відповідних матеріалів і документів для
заохочення та нагородження працівників та колективів юридичних осіб Баранівської
міської ради.

5.19. Бере участь у проведенні занять з питань кадрової роботи.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1.Ліквідація або реорганізація відділу проводиться відповідно до вимог чинного
законодавства України. Фінансування відділу здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету.
6.2.Виконавчий комітет міської ради створює умови для ефективної роботи
працівників відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими робочими
місцями, телефонним зв'язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання
покладених на відділ завдань.
6.3.Покладання на працівників відділу обов'язків, які не передбачені цим
Положенням, не допускається
Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1582

Про затвердження Плану місцевого економічного
розвитку, який розроблено за підтримки
Ініціативи Європейської комісії
«Мери за економічне зростання»
та розглянуто експертами Світового Банку
З метою належного впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади до 2020 року, схваленої 27 жовтня 2017 року, на
виконання зобов’язань у рамках Ініціативи Європейської комісії «Мери за економічне
зростання» та з огляду на високу рейтингову оцінку експертів Світового Банку,
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально –
економічного розвитку, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити План місцевого економічного розвитку, який розроблено за
підтримки Ініціативи Європейської комісії «Мери за економічне зростання» та погоджено
експертами Світового Банку (додаток 1).
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого органу (Савчук
В.А.), директору комунальної установи «Агенція місцевого органічного розвитку –
АМОР» Баранівської міської ради (Свінціцька Н.І.) та очільникам структурних
підрозділів Баранівської міської ради у місячний строк підготувати і винести на розгляд
сесії ради зведений План заходів на 2019 рік на виконання
Стратегії розвитку
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року та Плану місцевого
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.
Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити у бюджетних
запитах наявність викладених у Плані заходів, у разі відсутності – внести відповідні зміни
до бюджетних запитів.
3. Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Баранівської міської
об’єднаної територіальної громади до 2020 року, утвореному розпорядженням міського
голови від 26.06.2018 №170-од організувати розгляд на засіданнях (щокварталу, а за
потреби - частіше) стану виконання згаданого Плану заходів
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку
(Нечипорук Д.В.).
Міський голова

А.О. Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року

№ 1583

Про затвердження розпоряджень
міського голови прийнятих в
міжсесійний період
Заслухавши
інформацію
головного
бухгалтера
відділу
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель
Баранівської міської ради
Цимбалюк Л.А., заступника начальника
управління фінансів міської ради Василевського О.В. про необхідність
затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний
період, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи рекомендації посійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити розпорядження міського голови прийнятих в міжсесійний
період, згідно з додатком (додається).
Міський голова

А.О.Душко

Додаток
до рішення Баранівської міської
ради від 21.12.2018р. № 1583
1.Розпорядження № 298-од від 30.10.2018р. «Про дозвіл на
виготовлення проектно-кошторисної документації».
2. Розпорядження № 303-од від 06.11.2018р. «Про внесення змін до
міського бюджету».
3. Розпорядження № 305-од від 09.11.2018р. «Про надання дозволу на
попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти у 2018 році».
4. Розпорядження № 309-од від 14.11.2018р. «Про внесення змін до
міського бюджету».
5. Розпорядження №310-од від 14.11.2018 «Про затвердження змін до
фінансового плану на ІІІ – ІV квартал 2018 року КНП «Центр ПМСД»
Баранівської міської ради.
6. Розпорядження № 318-од від 19.11.2018р. «Про затвердження
зведеного кошторисного розрахунку».
7. Розпорядження № 319-од від 19.11.2018р. «Про затвердження
зведеного кошторисного розрахунку».
8. Розпорядження № 320-од від 19.11.2018р. «Про затвердження
зведеного кошторисного розрахунку».
9. Розпорядження № 322-од від 19.11.2018р. «Про затвердження
зведеного кошторисного розрахунку».
10. Розпорядження № 327-од від 27.11.2018р. «Про внесення змін до
міського бюджету».
11. Розпорядження № 328-од від 27.11.2018р. «Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік».
12. Розпорядження № 345-од від 04.12.2018р. «Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік».
13. Розпорядження № 353-од від 11.12.2018р. «Про затвердження
фінансового плану на 2019 рік КНП «Центр ПМСД» Баранівської міської
ради».
14. Розпорядження № 354-од від 13.12.2018р. «Про перезатвердження
зведеного кошторисного розрахунку».
15. Розпорядження №357-од від 14.12.2018р. «Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік».
16. Розпорядження № 358-од від 14.12.2018р. «Про внесення змін до
міського бюджету».
Секретар ради

О.В.Самчук

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
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Про надання згоди на прийняття з
державної власності ДП «Житомирський
облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні
дороги України» цілісного майнового
комплексу філії «Баранівський райавтодор»
до комунальної власності Баранівської міської ради
Керуючись статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядуваннея в Україні» , міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати згоду на прийняття з державної власності ДП «Житомирський
облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги» цілісного майнового
комплексу філії «Баранівський райавтодор» (за адресою вул. Першотравнева,
28 м.Баранівка Баранівського району Житомирської області, індекс 12701) до
комунальної власності Баранівської міської ради та взяти на себе
зобов’язання не відчужувати його в приватну власність.
2. Звернутися до народного депутата України по виборчому округу
№65 Литвина В.М., народних депутатів України щодо сприяння по даному
питанню.
3. Підготувати документи з даного питання до Кабінету Міністрів
України та Асоціації міст України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Савчука В.А.
Міський голова

А.О.Душко

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27 сесія 8 скликання
21 грудня 2018 року
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Про надання згоди на безоплатну передачу майна з балансу
Баранівської комунальної центральної районної лікарні
на баланс Довбишської селищної ради
Розглянувши клопотання головного лікаря Баранівської комунальної центральної
районної лікарні Шатровського І.В. від 14.12.2018 року №1261 щодо надання дозволу на
безкоштовну передачу лабораторного обладнання та матеріальних цінностей, що
знаходяться в лабораторіях Довбишської, Мар’янівської, Кам’яно-Брідської АЗПМС з
балансу Баранівської комунальної центральної районної лікарні на баланс Довбишської
селищної ради,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житловокомунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та
сфери послуг, керуючись ст.25,26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатну передачу лабораторного обладнання та матеріальних
цінностей, що знаходяться в лабораторіях Довбишської, Мар’яніської, Кам’янобрідської
АЗПСМ з балансу Баранівської комунальної центральної районної лікарні на баланс
Довбишської селищної ради.
2. Створити комісію з приймання-передачі у складі:
Голова комісії:
КОКІТКО
Наталія Володимирівна

перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчого органу ради,

Члени комісії:
ШАТРОВСЬКИЙ
Ігор Володимирович

головний лікар Баранівської комунальної центральної
районної лікарні;

КРАВЧЕНКО
центральної
Наталія Сергіївна

головний бухгалтер Баранівської комунальної

ДОМАШИН
Юрій Григорович

Довбишський селищний голова;

РЕЗНІК
Юлія Станіславівна

головний бухгалтер Довбишської селищної ради.

районної лікарні;

3. Затвердити акт приймання-передачі лабораторного обладнання та матеріальних
цінностей з балансу Баранівської комунальної центральної районної лікарні на баланс
Довбишської селищної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради Кокітко Н.В., та на постійну
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.).
Міський голова

А. О. Душко

